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األردن. المركز الوطني لتطوير المناهج
التربية اإلسالمية: )الصف الرابع(: الفصل األول/ المركز الوطني لتطوير المناهج - عمان: 

المركز،2021
)108( ص.

ر.إ. :  2021/6/3297.
الواصفات: /التربية اإلسالمية//مناهج//التعليم االبتدائي/

يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه وال يعبّر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية 



    احلمد هلل ربِّ العاملني، والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء واملرسلني، وعىل آله وصحبه أمجعني، وبعد، فانطالًقا 

من الرؤية امللكية السامية، يستمر املركز الوطني لتطوير املناهج يف أداء رسالته امُلتعلِّقة بتطوير املناهج الدراسية؛ ُبْغَيَة 

حتقيق التعليم النوعي امُلتميِّز. وبناء عىل ذلك فقد جاء كتاب الرتبية اإلسالمية للصف الرابع األسايس منسجًم مع 

فلسفة الرتبية والتعليم، وخطة تطويرالتعليم يف اململكة األردنية اهلاشمية، وحمقًقا مضامني اإلطارين العامِّ و اخلاصِّ 

إجيابية  شخصية  ذي  تعاىل،  باهلل  مؤمن  جيل  إعداد  يف  تتمثل  التي  أدائها،  ومؤرشات  ومعايريها  اإلسالمية  للرتبية 

متوازنة، معتز بانتمئه الوطني، ملتزم بالتصور اإلسالمي للكون واإلنسان واحلياة، متمثٍِّل  األخالَق الكريمَة والقيَم 

األصيلَة، ملمٍّ بمهارات القرن الواحد والعرشين.

الدور األكرب  الطلبة  التي متنح  البنائية  النظرية  املنبثقة من  الرباعية  التعلم  الكتاب دورة  تأليف هذا    وقد روعي يف 

يف عمليتي التعلم والتعليم، وتتمثل مراحلها يف: أهتيأ وأستكشف، وأستنري )الرشح والتفسري(، وأستزيد )التوسع 

املباحث  وباقي  اإلسالمية  الرتبية  بني  التكاميل  املنحى  إبراز  إىل  إضافة  أدائي.  وأقوم  معلومايت،  وأخترب  واإلثراء(، 

الدراسية األخرى؛ كاللغة العربية، والرتبية االجتمعية، والعلوم، والرياضيات، والفنون.. يف أنشطة الكتاب املتنوعة 

وأمثلته املتعددة.

يتألف هذا اجلزء األول من الكتاب من أربع وحدات، هي: خالقي العظيم، قدويت نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، صاليت حيايت، 

أرتقي بأخالقي. ويعزز هذا املحتوى مهارات البحث، وعمليات التعلم، من مثل: املالحظة، والتصنيف، والرتتيب 

والتسلسل، واملقارنة، والتواصل. وهو يتضمن أسئلة متنوعة تراعي الفروق الفردية، وتنميُة مهارات التفكري وحل 

املشكالت، فضاًل عن توظيف املهارات والقدرات والقيم بأسلوب تفاعيل حيرك الطالب ويستمطر أفكاره، بحيث 

يصل إىل املعلومة بنفسه ومن خالل استنتاجاته، بتوجيه وتقييم وإدارة منّظمة من معلمه الكريم؛ حيث إن  للُمعلِّم 

دة ُمنظَّمة؛  ُبْغَيَة حتقيق األهداف التفصيلية للمبحث  أن جيتهد يف توضيح األفكار، وتطبيق األنشطة َوفق خطوات حُمدَّ

بم يتالءم مع ظروف البيئة التعليمية التعلُّمية وإمكاناهتا، واختيار الطرائق التي تساعد عىل رسم أفضل املمرسات 

وحتديدها لتنفيذ الدروس وتقييمها.

  نسـأل اهلل تعـاىل أن يرزقنـا اإلخـالص والقبـول، وأن يعـيننا مجيًعا علـى حتمـل املسـؤولية وأداء األمانـة. 

الطلبة ومعلميهم، وجتعل  أبنائنا  تنال إعجاب  نأمل أن  الكتاب،  الطبعة األوىل )التجريبية( من هذا  نقّدم  إذ  ونحن 

تعليم الرتبية اإلسالمية وتعّلمها أكثر متعة وسهولًة وفائدًة، ونعدكم بأن نستمرَّ يف حتسني هذا الكتاب وتطويره يف 

ضوء ما يصلنا من مالحظات.
املركز الوطني لتطوير املناهج  

مُة املقدِّ
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الُقْرآُن الَكِريُم
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َّارِِق  ُسوَرةُ الط
اآلياُت الَكريَِمُة )10-1(

الدرس
 رقم )1(

يَمـــٌة، َوِمـــْن َمَظاِهِرَهـــا:      ُقـــْدَرُة اهللِ َتَعـــاىَل َعظِ
ـــُق  ـــوِم، َوَخْل ـــن النُُّج ـــا ِم يه ـــا فِ ـــَمِء وَم ـــُق الَس َخْل
َحاَنُه  ـــْب ـــه ُس ـــوَرٍة، َوُقْدَرُت ـــِن ُص ـــاِن يف أَْحَس َس اإِلْن

َســـاِن َبْعَد َمْوتِِه. اِء اإِلْن وَتَعـــاىَل َعىَل إْحَي

يَُّأ َوَأْسَتْكِشُف َأَتَ

وَرَة. َن َكِلَمًة َتِصُف الصُّ َعاِت َأْســَفَل ُكلِّ ُصوَرٍة بِأَْحُرٍف أِلَُكــوِّ َربَّ 1 َأْمــَأُ امُل

ْرآِن الَكِريم:.................. وَرِة األَِخريَِة اْسَم ُسـوَرٍة َوَرَدْت يِف الُق َأْسـَتْخرُِج ِمَن الصُّ

َة، ُثمَّ أُِجيـُب َعمَّ َيِليَها: َي َوَر اآلتِ ـُل الصُّ َأَتَأمَّ

2

3

ـة ر قم ا ل ا ط

األَدَواِت.  َهِذه  بِاْسَتْخَداِم  ُرؤَيَتَها  نَا  ُيْمِكنُ اَلتي  امَلْخُلوَقاِت  ِمَن  َعَدًدا  ا:  ِويًّ َشَف ُر  1 - أْذُك

والَعَظَمِة. الِدَقِة  بُِمنَْتَهى  امَلْخُلوَقاِت  َهِذه  َخْلِق  َعىَل  الُقْدَرَة  َيمَتِلُك  َمْن  َأْسَتنتُِج:   - 2

يَسُة ئِ رَّ ال َرُة  اْلِفْك



7

إَِضاَءٌة

ُسوَرُة الطَّاِرِق: 
يٌَّة،  ُسوَرٌة َمكِّ
َعَدُد آَياهِتَا:  

)17( آيًة.

َأْسَتنِيـُرُُ

أفَهُم وأحَفُظ

ئِيَسُة لآِلَياِت الَكِريَمِة امَلْوُضوَعاُت الرَّ

اآلَياُت الَكِريَمُة )5 - 10(
ِمْن َمَظاِهِر ُقْدَرِة اهللِ َتَعاىَل َخْلُق اإِلْنَسان َوَبْعُثُه.

َّارِِق )10-1(  ُسوَرةُ الط
 

 ٱٱٻٱٻ

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم
 خي حي جي يه ىه مه جه ين
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي
 يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
  َّٱمت زت رت يب ىب نب مب زب رب

 

 

مل: النُُّجوُم التي َتْظَهُر َلْياًل.
يم: امُلِضُء.

ُل َفُظ اإِلْنَساَن، َوُيَسجِّ جه: َمَلك حَيْ
َأْعَمَلُه.

: الظَّْهِر.
ْدِر.  ِعَظاُم الصَّ

زئ: إَِعاَدتِِه إىَِل احلََياِة َبْعَد َمْوتِِه.
يئ: ُتْكَشُف.

ِفيِه اإِلْنَساُن. رب: َما ُيْ
 زت: ُمِعنٍي.

اكيُب امُلْفَرداُت والتَّ

اآلَياُت الَكِريَمُة )4-1(
 ِمْن َمَظاِهِرُقْدَرِة اهللِ َتَعاىَل َخْلُق النُُّجوِم.
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ــَمِء،  ــْبَحاَنُه - بِالسَّ ــُم اهللُ - ُس ــوَرِة ُيْقِس ــِة السُّ      يف بَِداَي
ــا  ُق ُنوُرَه ــرَتِ ــاًل، وَيْ ــُر َلْي ــي َتْظَه ــوِم الت ــُم بِالنُُّج َوُيْقِس
الظَّــالَم، أنَّ اهللَ  تعــاىل َجَعــَل لــكلِّ َنْفــٍس َماَلِئكــًة 
   . ــرْيٍ َأْو رَشٍّ ــْن َخ ــا ِم ــَع َأْعَمهِل لوَن مَجي ــجِّ ــا، َوُيَس حَيَْفظوَنَ

ًل ُقْدَرُة اهللِ َتعال يف َخْلِق النُُّجوِمأوَّ

ُر َوَأْسَتنْتُِج ُأَفكِّ

ــُر  ، َفَكْيــَف ُيَؤثِّ ُلوَن َأْعــَمِل ِمــْن َخــرْيٍ َأْو رَشٍّ ــَف َماَلِئَكــًة ُيَســجِّ إَِذا َعِلْمــُت بـِـَأنَّ اهللَ َتَعــاىَل َكلَّ
َذلـِـَك يِف ُســُلوِكي؟

.......................................................................................

ُقْدَرُة اهللِ َتعال يف َخْلِق اإلْنساِن وبعثِِهثانًيا

ــِر  ــِر َوالتََّفكُّ ــاَن إىل النََّظ ــُة اإِلْنَس ــاُت اْلَكِريَم ــو اآْلَي َتْدُع
ــُه  ــىل أْن ُيميَت ــاِدٌر ع ــْبحاَنُه ق ــاهللُ ُس ــُه، ف ــِل َخْلَق يف َأْص
ــىل  ــَبُه َع ــِة؛ لُِيحاِس ــوَم الِقَياَم ــرى َي ًة أْخ ــرَّ ــِه َم ــمَّ حُييي ُث
ــاِة  ــَو يف احلَي ــا َوُه ــا أْو ُيْفيه ــي كاَن ُيْعِلنُه ــِه الت َأْعَملِ
ْنيــا، َوَلــْن َيْمِلــَك اإلْنَســاُن يِف َذلِــَك اْلَيــْوِم أيَّ  الدُّ
َعَمَلــُه  إالَّ  ُمَســاَعَدَتُه  َأَحــٌد  َيْســَتطِيَع  َولِــْن  ٍة،  ُقــوَّ

الَصالِــَح، َقــال َتعــاىَل: 
ــدة: 69[.  ﴾]املائ

ــاىَل بَِمْخلوَقاتِِه،  ُيْقِســُم اهللُ َتَع
َوالطَّــاِرُق؛  ــَمُء  السَّ َوِمنَْهــا 
ــِلُم  ــا امُلْس ــا. َأمَّ ــُه خالُقَه ألنَّ
ــاىَل. ــاهلِل َتَع ــُم إاِّل بِ ــاَل ُيْقِس َف

َلُم َأَتعَّ
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ــَم َأنَّ الَبْعــَث  ابِــِع، َتَعلَّ ــِف الرَّ ــُد َطالِــٌب يِف الصَّ َأْحَ
ــِة،  ــوَم اْلِقَياَم ــْم َي ــَد َمْوِتِ ــاِس َبْع ــاُء  النَّ ــَو إِْحَي ُه
ــَد  ــاَن َبْع ــاىَل اإِلْنَس ــِي اهللُ َتَع ِي ــَف حُيْ ــاَءَل: َكْي َفَتَس

ــِه؟! َمْوتِ
ــوَرَة امُلَجــاِوَرَة، ُثــمَّ ُأَبْرِهــُن َعــىَل ُقــْدَرِة  ــُل الصُّ َأَتَأمَّ

اهللِ َتَعــاىَل َعــىَل اإِلْحَيــاِء َبْعــَد امَلــْوِت.
............................................................. .

ُل َوُأَبْرِهُن َأَتَأمَّ

َأْسَتِزيُد

ــا  ــْد َجَعَلَه ــِم؛ َفَق ــْرآِن الَكِري ــاِت الُق ــْن آَي ــَدٍد ِم ــوِم يِف َع ــِد النُّجُّ ــاىَل َبْعــَض َفَواِئ ــَر اهللُ َتَع     َذَك
ــَل  ــا َجَع ــُد ُأْخــَرى، َوَهــذا َم ــاُس يف َســَفِرِهْم، َوهَلَــا َفَواِئ ــَمِء، َوُتْرِشــُد النَ ــًة لِلسَّ ُســْبَحاَنُه ِزين

ــَمِء. ــا يف السَّ ــا َوَرْصِدَه ــوَن بُِمَراَقَبتَِه ــاُس َيْتَُّم النَ
ُم َأْنِشــَطًة 	  نـِـِت َعــِن اْســِم مَجِْعيَّــٍة ُأْرُدنِيَّــٍة ُتَقدِّ بُِمَســاَعَدِة ُمَعلِِّمــي/ ُمَعلَِّمتــي: َأْبَحــُث يف اإِلْنرَتْ

ُف َعاِئَلتــي ِبَا. ــَمِء، ُثــمَّ ُأَعــرِّ ــنَي بُِمَراَقَبــِة النُُّجــوِم يف السَّ لِْلُمْهَتمِّ
اْسُم اجلَْمِعيَِّة:.......................................................

ــْن 	  ــاىَل ِم ــْدَرِة اهللِ َتَع ــِر ُق ــْن َمَظاِه ــْوَدًة َع ــاَليِت ُأْنُش ــي/ َزِمي ــَع ُزَماَلِئ ــُد َم ُأْنِش
ــِز. ْم ِخــاَلِل الرَّ

ْوِء.  ِة الضَّ ْوِن وُقــوَّ َتِلُف يف احلَْجــِم َواللَّ ــَمِء ُنُجــوٌم َكثـِـرَيٌة، َتْ     َتْظَهــُر يِف السَّ
ــْمِس، َلِكــنَّ َبْعَضَهــا  َدِة، ِمْثــَل الشَّ َنْســَتطِيُع َأْن َنــَرى َبْعَضَهــا بِاْلَعــنْيِ امُلَجــرَّ

َن ِمــْن ُرْؤَيتَِها. َتــاُج إىَِل َأَدَواٍت َحِديَثٍة، َكـ)التِِّلْســُكوِب(؛ لِنََتَمكَّ اآلَخــَر حَيْ

مع الُعُلوِمَأربُِط
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ُأَنظُِّم َتَعلُِّمي

ُسورُة الطَّاِرِق )1 - 10(

ــِريــَمُة  اْلَكَ اآلَيــاُت  َثِت  ــدَّ حَتَ
ُِقْدَرِة اهللِ  )1 - 4( َعْن َمَظاِهـــر 
َخْلِق.................،  يِف  َتَعاىَل 
َوَأْقَســـَم اهللُ َتَعـــاىَل فِيَهـــا بِـ: 
...........َو............. أنَّ كلَّ 
َفُظَها. حَتْ  ........... هَلَـــا  َنْفٍس 

ِريَمُة  اْلَكَ اآلَيـــاُت  َثـــِت  دَّ حَتَ
اهللِ  ُقْدَرِة  َمَظاِهِر  َعْن   )10-5(
َتَعاىَل: ........................ 
 ............... يِف  ـــر  الَتَفكُّ
َفـــاهللُ  َتَعـــاىَل َقـــاِدٌر عـــىَل 
لُِيَحاِســـَبُه   ..................
.  .................... َعـــىل 

أْسُمو بِقَيِمي

1-  ُأَراِقُب َأْقَواِل َوَأْفَعاِل.
.........................................................................   -2
.........................................................................   -3
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َأْخَتِبُ َمْعُلومات

ُح ُعنْواًنا ُمنَاِسًبا ملَِْوُضوَعاِت اآلَياِت الَكريَمِة )1- 10(......................                                 أْقَتِ
َأْسَتْخِرُج ِمَن اآلَياِت الَكريمِة )1- 10( الَكِلَمَة امُلنَاِسبَة لُِكلِّ َمْعنى ِمَن امَلَعاين اآلتَِيِة:

 أ  . ).....................................................( النُُّجوُم التي َتْظَهُر َلْياًل.
ب. ).....................................................( الظَّْهُر.
ج. )......................................................( ُمِعنٌي.

حيَحَة بَِوْضِع إَِشاَرة )           ( َأَماَمَها: ُأَميُِّز الِعَباَرَة الصَّ
َا َأْنَْت َواِجَباهِتَا. َمِء والطَّاِرِق َأنَّ أ.    )         ( َأْقَسَمْت َساَرُة بِالسَّ

ُل َأْعَمَلُه الّسيَِّئَة. احلَة، َوال ُتَسجِّ ُل َأْعَمَل اإِلْنساِن الصَّ ب. )         ( امَلالِئَكُة ُتَسجِّ
ج.  )         ( ُتْكَشُف َأْعَمُل اإِلْنَساِن مَجيُعَها يف َيْوِم الِقَياَمِة.

.﴾ ُ امَلْعنَى امَلْقصوَد ِمن َقْولِه َتَعاىَل:﴿ ُأَبنيِّ
.......................................................................

َأْذُكُر َفاِئَدًة ِمْن َفَواِئِد النُّجوِم. 
......................................................................  

َأْتلو اآلَياِت الَكريَمَة )1- 10( ِمْن ُسوَرِة الطَّاِرِق َغْيًبا.

1

2

3

4

5

6

ُم َأَدائَي ُأَقوِّ

َأْقَرُأ اآلياِت الَكريَمَة )1-10( ِمْن ُسوَرِة الطَّاِرِق ِقَراَءًة َصحيَحًة.
اكيِب الَواِرَدِة يف اآلَياِت الَكريَمِة. َ ُ َمَعايِنَ امُلْفَرَداِت َوالرتَّ ُأَبنيِّ

ُح امَلْعنَى العامَّ لآِلَياِت الَكريَمِة. أَوضِّ

ُأَسّمُع اآلَياِت الَكريَمَة )1-10( َغْيًبا.

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َنَتاَجاُت التََّعلُّ

1

2

3

4
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ِمْن َأْسَمِء اهللِ الـُحْسنَى 
"الَبِصرُي"

الدرس
 رقم )2(

يَُّأ َوَأْسَتْكِشُف َأَتَ

ُمِفيَدًة: َكِلَمًة  ُن  ُأَكوِّ ُثمَّ  بِأَْحُرٍف،  َة  َي اآلتِ األَْرَقاَم  ِدُل  ْب َأْسَت اآليِت،  بِاجْلَْدَوِل  بِاالْستَِعاَنِة  1

2

3= د2= ح1= ا

6= ق5= ع4= ر

9= ي8= م7=ل

  8  +  9  +  7 +  5  +  7  +   1.................=

   8  +  9  +  2  +  4  +  7  +   1

4  +  3  +  1  +  6  +  7  +   1

َك َبنْيَ َهِذِه اْلَكِلَمِت:..........................................   1-  َأْسَتنْتُِج اأْلَْمَر امُلْشرَتَ

2-  َأْذُكُر اْسًم آَخَر ِمْن َأْسَمِء اهللِ احلُْسنَى:.............................................

َأْسَتْبِدُل َحْرَف النُّوِن بَِحْرِف الَباِء يِف اْلَكِلَمِة اآلتَِيِة، َوَأْحُصُل َعىَل اْسٍم ِمْن َأْسَمِء اهللِ احلُْسنَى: 

النَِّصرُي:................................................ 

ى،  ْسنَ َبِصرُي اْســـٌم ِمْن أَْســـَمِء اهللِ احْلُ     اْل
يَع  مَجِ َيـــَرى  َتَعـــاىَل  اهللَ  أَنَّ  َعـــىَل  َيـــُدلُّ 
ٌء يِف اأْلَْرِض  ْيه َشْ َفـــى َعَل امَلْوُجوَداِت، َفاَل َيْ

َمِء. َواَل يِف السَّ

ُة َس ي ئِ رَّ ال َرُة  اْلِفْك

.................=

.................=
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َأْسَتنِيـُر

ى َكثـريٌَة، َذَكـَر َبْعَضهـا يف الُقـْرآِن      هللِ َتعـاىل أْسـَمُء ُحْسـنَ

َهـِذِه  َوِمـْن  ْعِضَهـا،  َب بِ ـٌد  ملسو هيلع هللا ىلص   حُمَمَّ نَـا  يُّ بِ َن وأَْخرَبَنـا  الَكريـِم، 

َتَعاىَل)الَبِصـرُي (. اهللِ  اْسـُم  األَْسـَمِء 

ى، َيُدلُّ  ْسـنَ فــَ« الَبصـرُي « اْسـٌم ِمْن َأْسـَمِء اهللِ َتَعـاىَل احْلُ

يِف  َواَل  اأْلَْرِض  يِف  ٌء  َشْ ْيـه  َعَل َفـى  َيْ َفـاَل  امَلْوُجـوَداِت،  يـَع  مَجِ َيـَرى  َتَعـاىَل  اهللَ  َأنَّ  َعـىَل 

ـَمِء. السَّ

ٍء سـواًء كاَن َكبـريًا أْو َصغـريًا، َوَيـَرى ما ُنْظِهـُرُه وما ُنْخفيـهِ، َواهللُ  َحاَنُه َيـَرى كلَّ َشْ َفـاهللُ ُسـْب

َقـَرةِ: 110[. ﴾ ]الَب َبادِهِ، قـاَل َتعـاىل: ﴿ َحاَنُه َبصـرٌي بِأَْحـواِل ِع ُسـْب

اللـِه  َأْســــَمُء   ُوِصَفْت 
َتَعـــاىَل بِـ »احْلُْســـنَى»؛ 
َا َتـــُدلُّ َعىَل ِصَفاِت  أِلَنَّ

اْلَكَمِل َواْلَعَظَمِة. 

َلُم َأَتعَّ

ُر ُأَفكِّ

َرايِن. بَِعْمٍل َصالِح أَُقوُم بِِه ِسًّا، َواهللُ َتَعاىَل الَبِصرُي َي
..............................................................................................................

ــُد  ــاِب  َيَتَفقَّ ــُن اخلَطَّ ــُر ْب ــنَي ُعَم ــرُي امُلْؤِمن     كاَن أَِم

ــْن  ــُب م ــَرأًة َتْطُل ــِمَع اْم ــْوٍم َس ــاِس، وَذاَت َي ــَواَل النَّ أَْح

ــَب  ــَر، َوَتْكِس ْكُث ــاِء لَي ــَب بِامَل ــَط احللي ِل ــا أَْن َتْ تَِه اْبنَ

ــْت،  ــَت َرَفَض نْ ــنَّ البِ ــِه، َلك ِع ْي ــَد َب ــَر ِعنْ ــوًدا َأْكَث ُنق

ــى َعــْن َخْلــِط  ــَر قــْد َنَ َوَقاَلــْت: إِنَّ أَمــرَي امْلُؤِمنِــنَي ُعَم

ــَردَِّت األُمُّ: إنَّ ُعَمــَر ال َيراُهــا. َفَقاَلِت  يــِب بِامَلــاِء، َف ِل احلَ

ــا. َراَن ــاىَل َي ــاهللُ َتَع ــا َف َران ــُر ال َي ــُت: إْن َكاَن ُعَم نْ البِ

 «إْن َكاَن ُعَمُر 
َراَنا« َرانا َفاهللُ َي ال َي
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َبِصريِ« اِن بِاْسِم اهللِ »ال ـ َم آَثاُر اإلِيِ

ـُر أَنَّ اهللَ  أَْشُع
َرايِن يِف  ـَ َتَعاىَل ي

ُكلِّ أَْحَواِل.

أَْحرُِص َعـىَل 
اَعاِت  فِْعـِل الطَّ

ْرِك امْلََعاِص. َوَت

ـْدَرِة   ـ ـُن بُِق أُْؤِم
اهللِ َتَعــاىَل.

ُأْبِدي َرْأيِي

ــوِع، َفأََخــَذ ِقْطَعــَة َحْلــَوى،  َر بِاجْلُ ــايِن َشــَع ــْوِم الثَّ َل َيــْوٍم يِف َرَمَضــاَن، َويِف الَي     َصــاَم َفــادِي أَوَّ

ــَرُه أََحــٌد. ــُه َلْ َي ْلــَوى ُمْعَتِقــًدا بِأَنَّ ــاَب َخْلَفــُه، ُثــمَّ َتنَــاَوَل احْلَ َوَذَهــَب إىَِل ُغْرَفتِــهِ، َفأَْغَلــَق الَب

-  ُأْبِدي َرأْيِي يِف َما َفَعَلُه َفادِي: ....................................................

ُم َنِصيَحًة َلُه .................................................................... - ُأَقدِّ

َأْسَتِزيُد

ـِميُع،  نئىئ ﴾]األَْعـَراْف: 180[. َوِمـْن َهـِذِه اأْلَْسـَمُء: السَّ   َقـاَل َتَعـاىَل:﴿        ّٰرئزئمئ 
ِحيـُم، الَغُفـوُر. جَيِـُب َعىَل امْلُْسـِلِم َأْن َيْعِرَفَهـا، َوَيْفَهـَم َمَعانِيَهـا، َوَيْعَمَل بَِم  الَعظِيـُم، اخلَالِـُق، الرَّ

َتْدُعـو إَلْيـِه، َوَيْدُعو اهللَ َتَعـاىَل ِبَا. 
ِة، َوَأْسَتْخـِرُج ِمنَْها اْسـَمنْيِ ِمـْن َأْسـَمء اهللِ احلُْسـنَى: .........، ........... َأْتُلـو ُسـوَرَة اْلَفـاحِتَ

َأْســَتِعنُي بِالَرْمــِز اآليِت، ُثــمَّ ُأْنِشــُد َمــَع ُزَمالِئــي/ زميــاليت َنِشــيًدا ِعــْن َأْســَمِء 
اهللِ َتَعــاىَل احلُْســنَى.

مع الُفنُوِنَأربُِط
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ُأَنظُِّم َتَعلُِّمي

اسـُم اهللِ )الَبِصرِي(

ِمـْن آَثـاِر إِيَمـاِن بِاهللِ َتَعـاَل )الَبِصيـِر(:

1- َأْشُعُر َأنُه َيَرايِن.

2-  َأْحِرُص...........................

...................................  -3

َمْعنَــــاُه: 

ــاَل  ــَع ..............َف ــَرى مَجِي ــاىَل َي َأنَّ اهللَ َتَع

ٌء يِف اأْلَْرِض َوال يِف ........ َيَْفــى َعَلْيــِه َشْ

 .................................

أْسُمو بِِقَيِمي

يِّئـاِت؛ َفـاهللُ َتَعـاىَل َيــَرايِن. 1-  َأْسَتِحـي ِمـْن فِْعـِل السَّ
........................................................................   -2
........................................................................   -3
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َأْخَتِبُ َمْعُلومات

َها، َفـال َيَْفى  َأْذُكـُر اْسـَم اهللِ َتَعـاىَل الـذي َيـُدلُّ َعـىَل َأنَّ اهللَ ُسـْبحاَنُه ُيْبِصُ األَْشـَياَء ُكلَّ

ـَمِء: ).......................................( ٌء يف األَْرِض َوال يف السَّ َعَلْيـه َشْ

ُ َماذا َأْفَعُل َبْعَد َأْن َعَرْفُت َأنَّ اهللَ َتَعاىل ُهَو »الَبِصرُي«.  ُأَبنيِّ

..................................................................................

ِحيَحـِة، َوإَِشـاَرَة )       ( َأَمـاَم الِعَبـاَرِة اخلََطـأِ فيَم  َأَضـُع إَِشـاَرَة )       ( َأَمـاَم الِعَبـاَرِة الصَّ

يِت: َيْأ

 أ . ُأْؤِمُن َأنَّ اهللَ َتَعاىَل »الَبِصرَي« ُيْبِصُ مَجِيَع امَلْخُلوَقاِت يف كلِّ َمكاٍن.  )            (

ب. ُأْؤِمُن َأنَّ اهللَ َتَعاىَل »الَبِصرَي« َيَرانا يف النَّهاِر َفَقْط.                             )            (

ج. ُأْؤِمــُن َأنَّ اهللَ َتعـاىل ُهـَو »الَبصيـُر«، َفَأْحـِرُص َعىل َطـاَعتِِه، َوال ُأخـالُِف 

      َأَواِمَرُه.                                                                                               )            (

1

2

3

ُم َأَدائَي ُأَقوِّ

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َنَتاَجاُت التََّعلُّ

ُف َمْعنَى اْسَم اهللِ »الَبصرِي«. 1 َأَتعرَّ

َأْسَتنْتُِج  آَثار اإِليَمِن بِاْسِم اهللِ »الَبصرِي«. 2
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الُقْرآُن الَكريُم الدرس
 رقم )3(

يَُّأ َوَأْسَتْكِشُف َأَتَ

ُن ِمَن  ُأَسـاِعُد النَْحَلـَة يِف َتَتُبِع األَْسـُهِم، وَأُكـوِّ
األَْحـُرِف الُرْكـَن الَثالِـَث ِمـْن َأْرَكاِن اإِليَمِن:

.............................................
َمـا اْسـُم الِكَتـاِب الـذي َأْنَزَلـُه اهللُ َتَعـاىَل َعىل 

ـٍد ملسو هيلع هللا ىلص؟ َسـيِِّدَنا حُمَمَّ
.............................................

َبـَدَأ  ا  َكْيـَف  ُزَمالِئـي/ زميـاليت َشـَفِويًّ ُأْخـِبُ 
ٍد ملسو هيلع هللا ىلص: ُنـُزوُل الُقـْرآِن الَكِريـِم َعـىَل َسـيِِّدَنا حُمَمَّ

1

2

3

ــَن  ــْت ِم ــوَرٍة أُْنِزَل ُل ُس أَوَّ
الُقــْرآِن الَكِريــِم َعــىَل 

ــٍد ملسو هيلع هللا ىلص  ــيِِّدَنا حُمَمَّ َس
هي سورة:..............

ا

ل

ا
ـ ـي

إ
ـكـ

ـتـ

ـب

يـ
إ

ل
ـة

ـهـ

ـ ل
ـ ل

ا
ـ ب

ن

ا

ـمـ

    الُقــْرآُن الَكِريــُم َكاَلُم اهللِ َتَعــاىَل، َلــُه 
ــوَرًة،  114 ُس ــَوِرِه  ــَدُد ُس ٌة، َع ــدَّ ــَمٌء ِع َأْس

ِه. ــاىَل بِِحْفظِ َل اهللُ َتَع َوَقْد َتَكفَّ

ُة َس ي ئِ رَّ ال َرُة  اْلِفْك
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ُر ـ أَْسَتنِي

ــٍد ملسو هيلع هللا ىلص بَِواِســَطِة َســيِِّدَنا ِجرْبيــَل      الُقــْرآُن الَكريــُم ُهــَو َكاَلُم اهللِ َتَعــاىَل،، َأْنَزَلــُه َعــىل َســيِِّدَنا حُمَمَّ

َيــِة، َواهللُ َتَعــاىَل َحِفَظــُه ِمــَن التَّْغيــرِي َوالتَّْحريــِف، َقــاَل َتَعــاىَل:   َوُهــَو آِخــُر الُكُتــِب اإِلهَلِ

ــِة،  ــوَرِة الَفاحِتَ ــُم بُِس ــْرآُن الَكري ــَدُأ الُق ﴾]حلجــر: 9[، َوَيْب ﴿

تَتــُم بُِســوَرِة النَّــاِس. وُيْ

ًل َأْسَمُء الُقْرآِن الَكِريِمأوَّ

ِة َأْســمَء، َوَرَد      َســّمى اهللُ َتَعــاىَل الُقــْرآَن الَكريــَم بِِعــدَّ
ِذْكُرَهــا يف َعــَدٍد ِمــَن اآلَيــاِت الَكريَمــِة، َوِمــْن َهــِذِه 

ْكــُر. َوالذِّ َوالُفْرَقــاُن،  الِكَتــاُب،  األَْســَمِء: 

َلُم َأَتعَّ

إَِذا َأَرْدَنـا ِذْكـَر َعَدِد ُنَسِخ 
الُقـْرآِن الَكِريِم َنْسَتْخِدُم 
َلْفـَظ »َمَصـاِحٍف«، َواَل 
َنْجَمـَع َكِلَمـَة »ُقـْرآٍن«.

يَم َيأيِت: ْرآِن الَكريِم فِ ْربُِط َبنْيَ اآلَيِة الَكِريَمِة َواالْسِم امُلْسَتْخرَِج ِمنْها لِْلُق  أَِصُل بَِخطٍّ َي

أربُِط

﴿ ىل يل جم حم 
يم  جن ﴾  مم 

] البقرة: 2[

1

2

الُفْرَقان

الِكَتاب

 ﴿ خت مت هت 
مثحجمج 

   ﴾ جحمح جخ 
]الفرقان:1[
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َأْسَمُء ُسَوِر الُقْرآِن الَكريِم َوَعَدُدهاثانًيا

ًقا،  ـٍد ملسو هيلع هللا ىلص ُمَفرَّ     َأْنـَزَل اهللُ َتَعـاىَل الُقـْرآَن الَكريـَم َعىَل َسـيِِّدَنا حُمَمَّ
َرِة، ورتََّب  َمِة، َوَبْعُضـُه يف امَلِدينَِة امُلنَـوَّ ـَة امُلَكرَّ َفنَـَزَل َبْعُضُه يف َمكَّ
ــٌد ملسو هيلع هللا ىلص آَياتِـِه َوُسـَوَرُه بَِأْمـِر اهللِ َتَعـاىَل. َوَعَدُد ُسـَوِرِه  َسـيُِّدَنا حُمَمَّ
َي َبْعُضَها َبَأْسـَمِء األَْنبَِياِء،  )114( ُسـوَرًة، لُِكلٍّ ِمنَْها اْسـٌم؛ َفُسمِّ

َوَبْعُضَهـا بَِأْسـَمِء َيـْوِم الِقَياَمـِة َوَبعُضها َله أسـَمٌء ُأخَرى. 

َلُم َأَتعَّ

َعـــَدُد أَْجـــَزاِء اْلُقـــْرآِن 
ــْزًءا. ــِم 30 ُجـ اْلَكِريـ

َأْبَحُث َوَأْسَتْخِرُج

ْرآِن الَكِريِم َتُدلُّ َعىل َما َيأيِْت: ْرآِن الَكِريِم، ُثمَّ أَْسَتْخرُِج ِمنُْه أَْسَمَء ُسَوٍر يِف الُق أَْسَتِعنُي بِِفْهَرِس الُق

اِء........................................................ َي بِ يٍّ ِمَن األَن بِ           اْسَم ُسوَرٍة باْسِم َن

ةِ: َي َوِر اآلتِ َها ُكلُّ ُصوَرٍة ِمَن الصُّ ْي           اْسَم ُسوَرٍة َتُدلُّ َعَل

1

2

ُسوَرُة................

ُسوَرُة................

ُسوَرُة................
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َأْسَتِزيُد

ِفيظِِه      َتْبــِذُل امَلْمَلَكــُة األُْرُدنِيَّــُة اهلَاِشــِميُة ُجُهــوًدا ُمَتَميِّــَزًة يِف َتْعِليــِم تـِـالَوِة الُقــْرآِن الَكِريــِم َوحَتْ
ِة يِف امَلْمَلَكِة. ْيِفيَّــِة َوُدوِرالُقــْرآِن الَكِريــِم امُلنَْتــرِشَ ــِرِه، ِمــْن ِخــاَلِل امَلَراِكــِز الصَّ َوَتَدبُّ

؛  ُل يِف َأْقــَرِب َداٍر لَِتْحِفيــِظ الُقــْرآِن الَكِريــِم يِف َمْســِجِد احلَيِّ يِت ُأَســجِّ بُِمَســاَعَدِة َأَحــِد َأْفــَراِد ُأْسَ
ُف ُزَماَلِئــي/ زميــاليت  بـِـِه.  َ ِمــَن الُقــْرآِن الَكِريــِم، ُثــمَّ ُأَعــرِّ ْفــِظ َمــا َتَيــرسَّ حِلِ

 ، ــِة  َحاَب ــُدوِر الصَّ ــا يِف ُص ــُم حَمُْفوًظ ــْرآُن الَكِري ــَي الُق ــٍد ملسو هيلع هللا ىلص َبِق ــيِِّدَنا حُمَمَّ ــاِة َس ــَد َوَف     َبْع
َوْمْكُتوًبــا َعــىَل اجِلُلــوِد َواحِلَجــاِرِة َوَأْوَراِق النَِّخيــِل، ثــم ُنِســَخ يف ُمْصَحــٍف َواِحــٍد بِاْلَيــِد، َويِف 
َرْت طَِباَعــُة الُقــْرآِن الَكِريــِم  الَعــْصِ احلَِديــِث ُطبـِـَع الُقــْرآُن الَكِريــُم يِف ُنَســٍخ مَجِيَلــٍة، ُثــمَّ َتَطــوَّ

ــِة.  ــِف امَلْحموَل ــَرِة اهلَواتِ ــَراِص امُلْدَمَــِة يِف احلََواِســيِب َوذاِك ــَخ َعــىَل األَْق َفنُِس

مع احَلاُسوِبَأربُِط

ُأَنظُِّم َتَعلُِّمي

الُقْرآُن الَكريُم

َمْفُهـــوُمُه:
 ،........... َكاَلُم  ُهـَو  الَكِريـُم  الُقـْرآُن 
ملسو هيلع هللا ىلص،  ــــٍد  حُمَمَّ َسيِّــِدَنا  َعـىَل  ُل  امُلنَــــزَّ
امَلبـُْدوُء بُِسوَرِة   ، بِـَواِسَطِة.............
........... بُِسـوَرةِ  َوامْلَْخُتـومِ   ،.........

َوِره:  َدُد ُسـ َعـ
.........

َدُد أْجـزائِِه: َعـ
.........

  ِمـْن َأْسـَمئِـِه:
............. -1
............. -2
............. -3

أْسُمو بِِقَيِمي

ِمِه. 1-  َأْحِرُص َعىَل تاَِلَوِة الُقْرآِن الَكِريِم َوَتَعلُّ
......................................................................   -2
......................................................................   -3
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َأْخَتِبُ َمْعُلومات

ُ َمْفُهوَم الُقْرآِن الَكريِم. ُأَبنيِّ
...................................................................................

حيَحِة فيَم َيْأيِت: َأَضُع َداِئَرًة َحْوَل َرْمِز اإِلَجاَبِة الصَّ
1(  َعَدُد ُسَوِر الُقْرآِن الَكريِم:

أ. 100                         ب. 114                             ج. 150       
2(  َعَدُد أْجزاِء الُقْرآِن الَكريِم:

أ.  10                           ب.  20                               ج. 30
َتُم بُِسوَرِة: ِة، َوُيْ 3(  َيْبَتِدئ الُقْرآُن الَكريُم بُِسوَرِة الَفاحِتَ

أ. اإِلْخاَلِص.               ب.  النَّاِس.                        ج. الَفَلِق.      
ّيِة ُهَو: 4(  آِخُر الُكَتِب اإِلهَلِ

أ. التَّْوَراُة.                     ب.  اإِلْنِجيُل.                     ج. الُقْرآُن الَكريُم.  
َأْكُتُب يِف اجْلَْدَوِل اآْليِت َثاَلَثَة َأْسَمٍء لِْلُقْرآِن اْلَكِريِم:   

1

2

3

1

2

3

ُم َأَدائَي ُأَقوِّ

ُ َتْعريَف الُقْرآِن الَكِريِم َوَأْسَمَءُه. ُأَبنيِّ
ُف َأْسَمَء ُسَوِر الُقْرآِن الَكريِم َوَتْرتِيَبَها َوَعَدَدَها. ّأَتَعرَّ

أسَتِدلُّ ِمَن الُقرآِن الَكريِم َعىل ِحفِظ اهللِ َتَعاىل َلُه.

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َنَتاَجاُت التََّعلُّ

1

2

3
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ُسوَرُة الَقَلِم 
اآلياُت الَكريَِمُة  )16-1(

الدرس
 رقم )4(

يَُّأ َوَأْسَتْكِشُف َأَتَ

أتلو

جخ مخ جس حس  خس﴾ َقاَل َتعاىَل: ﴿مج جح مح  

أسَتنْتُِج ِمَن اآلَيِة الَكِريَمِة أَدًبا ِمْن آَداِب تاِلَوِة اْلُقْرآِن اْلَكِريِم.
.................................................................

]األعراف:204[.

هلجع  خص  مج ميٰىَأْلُفُظ َجيًِّدا

أقَرُأ اآلَياِت الَكريَمَة ِقَراءًة َسليَمًة
اممم: َغرْيِ َمْقطوٍع أْو َمنْقوٍص.

مج: َتْقَبُل بعَض ما هْم َعَلْيِه ِمَن 
الباطِِل.

جح: َيْقَبُلوَن َبْعَض ما ِجْئَت بِِه 
يِن. ِمَن الدِّ

حس: َكثرُي احلَْلِف بِالباطِِل.
خس: َحقرٌي َذليٌل.

حص: َيْذُكُر الناَس بَِم َيْكَرُهوَن.
خصمص: ُيْفِسُد َبنْيَ الناِس.

حط: َكثرُي امَلعاص.
جع: قاٍس َصْعُب التَّعاُمِل.

. ِّ مغ: امَلْعروِف ِمَن الناِس بِالرشَّ
هل: َسنَْجَعُل َلُه َعالَمًة.

حم: األْنِف.

اكيُب امُلْفَرداُت والتَّ
 

 مك لك اك يق ىق يف ىف يث نثىث  ُّ
 زن  رن   مم ام يل ىل مل يك ىك
  زي ري ٰى ين ىن نن من
 هئ  مئ  خئ  حئ جئ  يي ىي ني مي
  خت حت جت هب مب خب حب جب

  مح  جح مج حج مث هت  مت
 خص حص مس خس حس جس مخ جخ
 جع  مظ حط  مض خض حض جض مص
 حك  جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع
   مل خل حل جل مك لك خك

  َّ   خم حم جم هل
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ُأَقيُِّم تِلَوت

بِالتََّعــاُوِن َمــَع َمُْموَعتِــي َأْقــَرُأ اآلَيــاِت الَكِريَمــَة )16-1( 
ــَم  ــْم َتْقِيي ــُب ِمنُْه ــِليَمًة، َوَأْطُل ــَراَءًة َس ــِم ِق ــوَرِة الَقَل ــْن ُس ِم

ــَة امُلنَاِســَبَة.  ــمَّ َأَضــُع الَعاَلَم ، ُث ــَراَءيِتِ ِق

َعَدُد األَْخَطاءِ:
................10

اْلَعاَلَمُة:    

إَِضاَءٌة

ُسوَرُة الَقلِم: 
َية، آيَاهُتا)52(،  ُسورٌة َمكِّ

يِف اجلُْزء الَتاِسع 
َوالِعرْشين.

ُم َأَدائَي ُأَقوِّ

َأْقَرُأ اآلَياِت الَكِريَمَة )1-16( ِمْن ُسوَرِة الَقَلِم ِقَراَءًة َسِليَمًة.

اِكيِب. َ ُ َمَعايِن امُلْفَرَداِت َوالرتَّ ُأَبنيِّ
َأْحِرُص َعىَل االْستَِمِع َأْثنَاَء تاَِلَوِة الُقْرآِن الَكِريِم.

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َنَتاَجاُت التََّعلُّ

1

2

3

ِحَساُب نِْصِف َعاَلَمٍة لُِكِل خطأٍ
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يَُّأ َوَأْسَتْكِشُف َأَتَ

 أْمُأ بَِطاَقتِي الَشْخِصيََّة اآلتِيَة، ُثّم ُأِجيُب َعّم َيِليَها:

ِقصُة َنبي اهللِ َسيِِّدَنا آَدَم  الدرس
 رقم )5(

سيدنا آدم 

ْخِصــيَُّة البَِطــاَقُة الشَّ
  الْســُم: .........................................
  اْسُم األَِب: .......................................
........................................ :   اْسُم األُمِّ
  َأْسَمُء اإِلْخَوِة َواألََخَواِت: .........................

 ...................................................  

َلُم َأَتعَّ

ُســِل  بِالرُّ اإلِيــَمُن 
رُْكــٌن الِكــَراِم 

 ِمْن َأرَْكاِن اإلِيَمِن.

ُك َبْينِي َوَبنَي إْخَويت؟ 1-  َما األْمُر امُلْشرَتَ
..........................................................
؟ ُل إْنَساٍن َخلَقُه اهللُ َتَعاىل ِمْن َغرِي أٍب وال أمٍّ 2-  َمْن ُهَو أوَّ

..........................................................

ُل إِْنســاٍن َخَلَقــُه  ُدَنا آَدُم  ُهــَو َأوَّ     َســيِّ
ــاَدِة اهللِ  َب ــا إىِل ِع ــيٍّ َدَع بِّ ُل َن ــاىَل، َوَأوَّ اهللُ َتَع
ــو  ــَو َأب ــُه، َوُه ــَك َل ي ــَدُه اَل رَشِ ــاىَل َوْح َتَع

يًعا. مَجِ  

رَشِ الَب

ُة َس ي ئِ رَّ ال َرُة  اْلِفْك
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َأْسَتنِيـُر

ــي، أيَب، َســاِمُر.  ــا وأخاهــا الَكبــريَ: أُّم ــِت َفرَِحــًة، َنــاَدْت َوالَدْيَ ْي دََخَلــْت إِيــَمُن إىِل الَب  

ْوُه آَدَم. ــمَّ ــاًل، َوَس ــا طف ــاىَل َجاَرَتن ــْد َرَزَق اهللُ  َتَع َلَق

ــَرأُْت يف  ــا. َق يًّ بِ َســاٍن َخَلَقــُه اهللُ َتَعــاىل، َوَجَعَلــُه َن ِل إِْن يــٌل، إَنــُه اْســُم أَوَّ ٌر: آَدُم  اْســٌم مَجِ َســاِم

َدَنا آَدَم   ِمــْن طِــنٍي. َقــاَل َتعــاىَل:  ــاءِ( أَنَّ اهللَ َتَعــاىَل َخَلــَق َســيِّ َي بِ ِكَتــاِب )ِقَصــِص األَن

ــًم  ــُه َتْعظي ــُجوِد َل ــَة بِالسُّ ــَر امَلالِئَك ــمَّ أََم ــْجَدةِ: 7[، ُث ﴿مئهئجبحبخب﴾ ]السَّ

ــًرا. َوَتْقِدي

إِيَمُن: َوَهِل اْسَتَجاُبوا هللِ َتعاىل َوَسَجُدوا َلهُ؟

ٌر: َنَعــْم، َفامَلالِئَكــُة ُيطيعــوَن اهللَ َتَعــاىل َوال َيْعُصوَنــهُ. َوَلِكــنَّ إبليــَس، الــذي كاَن َمَع  َســاِم

ين  ىن من خن حن جن ــُجوَد َوَقاَل َكــَم أَْخرَبََنا اهللُ َتَعــاىل: ﴿ يم املالِئَكــِة، َرَفَض السُّ

َراِف: 12[.  مه﴾ ] األَْع جه

إِيَمُن: َوَماذا َحَصَل َبْعَد َذلَِك؟

ــاَح  ــِة، َوأََب نَّ ــَكنَُهَم يف اجلَ ِدَنا آَدَم  َوأَْس ــيِّ ــّواَء َزْوَجــَة َس َدَة َح ــيِّ ــاىَل السَّ ــَق اهللُ َتَع األُمُّ: َخَل

ــا إاّل َشــَجَرًة واِحــَدًة. اهِتَ َب هَلـُـَم أَْن َيــَأُكال َمــا يريــداِن ِمــْن َطّي

ِة. َب يِّ نََّة، َوآُكَل ِمْن ثَِمرَِها الطَّ ى أَْن أَدُْخَل اجلَ إِيَمُن: َكْم أمََتَنَّ
ِدَنا آَدَم   ــيِّ ــَوَس لَس ــَس َوْس ــنَّ إِْبلي ــَمُن، وَلِك ــا إِي ــَك َي ــى َذلِ ــُن َنَتَمنَّ ٌر: َوَنْح ــاِم َس

َحاَنُه َوَتَعاىَل  ــا اهللُ َتَعــاىَل َعنْهــا، َفأَْخَرَجُهــَم ُســْب ــَجَرِة التــي َنَاُهَ َوَزْوَجتِــِه، َفــَأَكاَل ِمــَن الشَّ

ــَرُه. ــَم أَْم ــزاًء ملَُِخاَلَفتِِه ــَم إىِل األَرِِض؛ َج ــِة، َوأَْنَزهَلُ نَّ ــَن اجلَ ِم

ــَل اهللُ  َرا اهللَ َتعــاىَل، َفقبِ ــَتْغَف ــا اْس ــا َخَطأَُهَ ــا َعَرَف ــُه مَلَّ َدَنا آَدَم  َوَزْوَجَت ــيِّ األَُب: َلِكــنَّ َس

ْعُمُروهــا بِطاَعــةِ اهللِ َتعاىَل  َي ُتــُه يف األَرِِض، لِ ُدَنا  آَدُم َوَزْوَجُتــُه َوُذريَّ َتْوَبَتُهــَم، فعــاَش َســيِّ

اَدتِــهِ. َب ــا ، َيْدُعــو إىل َتْوحيــِد اهللِ َتعــاىل َوِع ًي بِ ُدَنا آَدُم  َن الِــِح. َفــكاَن َســيِّ وبِالَعَمــِل الصَّ

نََّة َلنا َسَكنًا. األُمُّ: َباَرَك اهللُ فيُكْم، َوَجَعَل اجلَ
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َأَتَتبَُّع َوَأْسَتْخِرُج

ِدَنا آَدَم  َوَزْوَجتـِـه ِمــَن اجلَنَِّة  أَتَتَبــُع الِعَبــاَراِت الَصِحيَحــِة، ُثــمَّ أْســَتْخِرُج َســَبَب ُنــزوِل  َســيِّ
إىل األْرِض:

َُم اْسـَتَجابا لَِوَسـاِوِس......................، َفَخاَلَفا َأْمَر.....................،  َبُب ُهَو َأنَّ السَّ
َوَأَكاَل ِمـَن ..................، َفَأْخَرَجُهَم اهللُ ِمَن اجلَنَِّة، َوَأْسـَكنَُهَم األَْرَض.

ْيَطاِن َلْ َيْسَتِجيَبا لَِوَساِوِس الشَّ

ْيَطاِن اْسَتَجابا لَِوَساِوِس الشَّ

َفَخاَلَفا َأْمَر اهللِ َتَعاَل

نَِة َفَأْخَرَجُهَم اهللُ َتَعال ِمَن اجلَّ

َلْ 
َيْأُكَل
ِمَن 

َجَرِة الشَّ

َوَاكَل
ِمَن

الَشَجَرِة

ْ َوَل
 َيُْرَجا 

ِمَن
 اجَلنَِّة

ُة النِهاَي

ُة داَي بِ ال
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َأْخَتاُر َوَأْكُتُب

ـيطاِن الرَّجيِم(،  يَم / أَُعوُذ باهلِلِ ِمَن الشَّ ُر اهللَ الَعظِ : )أْسـَتْغُف َتنْيِ َي اَرَتـنْيِ اآلتِ َب أَْخَتـاُر إِْحَدى الِع
: الَِينْيِ لتِنُاَِسـَب ُكلَّ َمْوِقٍف ِمـَن امَلْوِقَفنْيِ التَّ

ْيطاِن أَُقوُل: ...................................................... ُر بَِوَساِوِس الشَّ - ِعنَْدَما أَْشُع
َحاَنهُ، َفأَُقوُل: ............................ َرَة ِمنُْه ُسْب َر اهللِ َتَعاىَل أَْطُلُب امَلْغِف - إَِذا َخاَلْفُت أَْم

َأْسَتِزيُد

ــاَس  ُســَل لْدعــوة النَّ ــاَء َوالرُّ َي بِ ــاىَل األَْن     َأْرَســَل اهللُ َتَع
ــرْشِ  ــُه، َوَن ــَك َل ــَدُه ال رَشِي ــاىَل َوْح ــاَدِة اهللِ َتَع َب إىِل ِع
ــِل  ــىل َفَضاِئ ــثِّ َع ــاِس، واحلَ ــنْيَ النَّ ــِة َب ــْدِل والرَّْحَ الَع
ــَمَء  ــُم أَْس ــْرآُن الَكِري ــَر الُق ــْد َذَك األَْخــالِق واآلَداِب، َوَق
ــُهْم  ـ ُل ــْم؛ َكاَن أَوَّ ــا ِمنُْه يًّ بِ ــواًل َوَن ــَن َرُس ــٍة َوِعرْشِي َس َخْ

ــًدا ملسو هيلع هللا ىلصَ. َدَنا حُمَمَّ ــيِّ ــْم َس ، َوآِخُرُه َدَنا آَدَم  ــيِّ َس
ــِد 	  ــُع إىِل أََح ــَراِد أُْسَيت َأْرِج ــِد أَْف ــُمَساَعَدِة أََح ـ بِ

ٍة  َي ـــَمنِ َمَواِقــِع اإِلْنرَتنِــِت، َوأَْســَتْخرُِج أَْســَمَء َث
ــَجَرِة  ــْم يف الشَّ ُه ُب ــاِء، َوَأْكُت َي بِ ــِل َواألَْن ُس ــَن الرُّ ِم

ــُمَجاِوَرةِ. الـ

َخَلـــَق اهللُ َتَعـــاىَل اإِلْنَســـاَن يف َأْحَســِن ُصوَرٍة، َوَوَهَبـــُه َشــْكاًل َوِصفـــاٍت مُتَيُِّزُه َعــْن اآلَخريَن، 
ى َهذا  َفــاِت ِمــْن َوالَِدْيــِه؛ َوُيَســمَّ ، َوَقــْد َيْكَتِســـُب َبْعــَض َهــذِه الصِّ ــْعِر َوالَعْينـَـنْيِ ِمْثــَل َلــْوِن الشَّ

»ِعْلـَم الـِوَراَثِة«.

مع الُعُلوِمَأربُِط
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ُأَنظُِّم َتَعلُِّمي

َسيُِّدَنا آَدم 

ُل.................... ل إِنساٍن َخَلَقُه اهللُ َتعاىل، وَأوَّ َأوَّ

ُجوَد َلُه. َرَفَض .....................السُّ

ْيطاُن َلُه َولَِزْوَجتِِه حتى أكال ِمَن ................  َوْسَوَس الشَّ
التي َنَى اهللُ َعنَْها، َفَأْخَرَجُهَم اهللُ ِمَن ...............

َتابا إىَِل اهلِل َتعاىل َوَعاَشا َوُذّرّيَتُهَم يِف...................

أْسُمو بِِقَيِمي

احِلَاِت طاَعًة هللِ َتَعاىَل. 1-  َأْحِرُص َعىَل َعَمِل الصَّ
..........................................................................   -2
..........................................................................   -3
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َأْخَتِبُ َمْعُلومات

تِِه. يَّ َأْذُكُر َأْمَرْيِن مَتَيََّز ِبَِم َسيُِّدَنا آَدُم  َعْن ُذرِّ

ُأَعلُِّل َما َيْأيِت:
. ُجوِد لَسيِِّدَنا آَدَم  َأْمُر اهللِ َتعاىَل امَلالِئَكَة بِالسُّ  -1

...............................................................................
ُخُروُج  َسيِِّدَنا آَدَم  َوَزْوَجتِِه ِمَن اجلَنَِّة.  -2

...............................................................................
حيَحَة بَِوْضِع إَِشاَرةِ )         ( َأَماَمَها: َأْخَتاُر الِعَباَراِت الصَّ

)             (   َخَلَق اهللُ َتَعاىَل  َسيَِّدَنا آَدَم  ِمْن طِنٍي.
 . ُجوِد  لَسيِِّدَنا آَدم  )             ( َرَفَض امَلالِئَكُة إِطاَعَة َأْمِر اهللِ َتَعاىَل بِالسُّ

 . ُجوِد  لَسيِِّدَنا آَدم  )             ( اْسَتْكرَبَ إِْبليُس َوَلْ ُيطِْع َأْمَراهللِ َتَعاىَل بِالسُّ
)             ( َقبَِل اهللُ َتَعاىَل َتْوَبَة  َسيِِّدَنا آَدَم  َوَزْوَجتِِه، َوَأْنَزهَلَُم إىَِل األَْرِض.

ُتُهم األَْرَض؟ يَّ ُح َكْيَف َعَمَر َسيُِّدَنا آَدُم  َوَزْوُجُتُه َوُذرِّ ُأَوضِّ
................................................................
................................................................

1

2

4

3

ب. ....................................أ. ........................................

ُم َأَدائَي ُأَقوِّ

 . َة َسيِِّدَنا آَدَم  ُد ِقصَّ َأْسُ
 . ِة  َسيِِّدَنا آَدَم  ُروَس َوالِعرَبَ امُلْسَتَفاَدَة ِمَن ِقصَّ َأْسَتنْتُِج الدُّ

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َنَتاَجاُت التََّعلُّ

1

2
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ُسوَرِة الَقَلِم 
 اآلَياُت الَكِريَمُة )17 - 33(

الدرس
 رقم )6(

يَُّأ َوَأْسَتْكِشُف َأَتَ

ــُه َيــْأيِت َيــْوَم الِقَياَمــِة َشــِفيًعا       َقــاَل َرُســوُل  ملسو هيلع هللا ىلص:"اْقــَرُأُوا الُقــْرآَن فِإِنَّ
ــِلٌم(. أِلْصحابِِه")َرواُه ُمْس

ــْن  ــَدًة ِم ــًة َواِح ــِف َفِضيَل ي ِ ــِويِّ الرشَّ ــِث النََّب ــَن احلَدي ــَتنْتُِج ِم َأْس
ــِم. ــْرآِن الَكِري ــَراَءِة الُق ــِل ِق َفَضاِئ

.................................................................

أتلو

َأْلُفُظ َجيًِّدا

 
 ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ

 مه جه ين ىن من خن حن جن يم
 يي ىي مي خي حي جي يه  ىه

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰرٰذ
 مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ

  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب
 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث

 ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك
 ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم

  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي
 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ
 حس جس مخ محجخ جح  مج مثحج هت
  َّ خس

 

أقَرُأ اآلَياِت الَكريَمَة ِقَراءًة َسليَمًة
مل: : اْمتََحنّاُهُم.

حم: البُْستَاُن.
ىم: َليَْقَطُعنَّ ثَِمَرَها.

بَاِح. يم: يف الصَّ
ىنين: َنَزَل ِبَا.

جه: َبالٌء َأْو َعَذاٌب.
مي: َسْوَداُء َكاللَّيِْل املُْظلِِم. 

ٰى   ٌّ: اْخُرُجوا باكًِرا.
    َّ: ُبْستانُِكْم.

     ّٰ: َقاطِِعنَي الثَِّمَر.

نئ: َيتََهاَمُسوَن.

اكيُب امُلْفَرداُت والتَّ
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زتمت: َمنٍْع لِْلُفَقراِء.
مل: َتْستَْغِفُروَن اهللَ.

زي:  َيُلوُم َبْعُضُهْم َبْعًضا.
. خت: َطالِبُوَن اخلرَْيَ

 
 ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي
 حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ
  محجخ جح مج مثحج هت مت خت

  َّ  خس حس جس مخ
 

ُأَقيُِّم تِلَوت

ــراَءًة  ــِم ِق ــوَرِة الَقَل ــْن ُس ــَة )17 - 33( ِم ــاِت الَكريَم ــَرُأ اآلَي ــي َوَأْق ــَع َمُْموَعتِ ــاُوُن َم َأَتع
ــَبَة. ــَة امُلنَاِس ــُع الَعالَم ــمَّ َأَض ــَراَءيِت، ُث ــَم ِق ــْم َتْقيي ــُب ِمنُْه ــِليَمًة، َوَأْطُل َس

َعَدُد األَْخَطاءِ:
................10

اْلَعاَلَمُة:    

ُم َأَدائَي ُأَقوِّ

َأْقَرُأ اآلَياِت الَكريَمَة )17-33( ِمْن ُسوَرِة الَقَلِم ِقَراَءًة َسِليَمًة.
اِكيِب الَوارَِدِة يف اآلَياِت الَكِريَمِة. َرَداِت َوالرتَّ رَُّف َمَعايَن امُلْف َأَتَع

َأْحِرُص َعىَل تاَِلِوِة الُقْرآِن الَكِريِم.

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َنَتاَجاُت التََّعلُّ

1

2

3

ِحَساُب نِْصِف َعاَلَمٍة لُِكِل خطأٍ
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ٌد ملسو هيلع هللا ىلص ُقْدَوِت َنبِيُّنَا حُمَمَّ

 ُسوَرُة الَقَلِم:
 اآلياُت الَكريَِمُة )34 - 43(

2
كنَِي ِمْن َسيِِّدَنا  َمْوِقُف امُلْشِ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْصَحابِِه  حُمَمَّ

1

4

َّارِِق:  ُسوَرةُ الط
اآلياُت الَكريَِمُة )17-11( 

3

يَِّدُة   ُأمُّ الـُمْؤِمننَي السَّ
5َخِدجَيُة بِنُْت ُخَوْيلٍِد 

احَلِديُث الَشيُف:
«الَكلَِمُة الطَّيَِّبُة َصَدَقٌة«

6
ُسوَرُة الَقَلِم:

اآلياُت الَكريَِمُة )44 - 52(
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ٍد ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْصَحابِِه  كنَِي ِمْن َسيِِّدَنا حُمَمَّ َمْوِقُف امُلْشِ الدرس
 رقم )1(

َأْسَتنِيـُرُ

َمِة  ـَة امُلَكرَّ ـاَدِة اهللِ َوْحَدُه يف َمكَّ َب ْعـَوَة إىِل ِع ـٌد ملسو هيلع هللا ىلصالدَّ ُدَنا حُمَمَّ   َبـَدَأ َسـيِّ

الَعْقـِل،  َرَجاَحـَة  فيِهـْم  َيـَرى  َمـْن  تـاُر  َيْ َفـَكاَن   ، َفـْردِيٍّ بَِشـْكٍل 

ِة النَّاِس،  ٍة َبـَدَأ ُيْعِلُن دَْعَوَتـَه لَِعامَّ َوَيْدُعوُهـْم إىَل اإلْسـالِم، ُثمَّ َبْعَد ُمدَّ

اَدِة األَْصنَـاِم، َلِكنَّ َقْوَمـُه َحاَرُبوا  َب ـْرِك ِع ْوِحيـِد، َوَت َفَدَعـا َقْوَمـُه إىَِل التَّ

ُبـوا أَْصَحاَبـه الذيـَن آَمنُوا بِاإلِْسـالِم.  دَْعَوَتـهُ، َوَعذَّ

ا ملسو هيلع هللا ىلص  ـــَدنا حُمََمــَدً         آَذى امُلرْشُِكـــوَن َسيِّ
ــْن  ــْم َع وُه ــوا أَْن َيُصدُّ ، َوَحاَوُل ــُه  َوأَْصحاَب
ــَوِة إىِل اهللِ َتَعاىَل  ْع ــْم ِمــَن الدَّ ــْم، َوَمنَُعوُه دِينِِه

َمِة بأَسـاليَب ُمتعِددةٍ. َة الـُمَكرَّ يف َمكَّ

ُة َس ي ئِ رَّ ال َرُة  اْلِفْك

يَُّأ َوَأْسَتْكِشُف َأَتَ

َقاَل َتعاىل: ﴿منىنينجهمهىهيهجيحيخيمي﴾ 
ْعَوَة. * َفاْصَدْع: أْظِهِر الدَّ

ُر يف اآلَيِة الَكريمِة، َوَأْسَتنْتُِج ِمنَْها ما يأت: َأَتَفكَّ
كنَي؟ 1. َمِن الذي َأَمَرُه اهللُ َتعاىل بِاإِلْعراِض َعِن الـُمرْشِ

.......................................................................................
2. َمِن الـُمْسَتْهِزُؤوَن الذيَن َوَرَد ِذْكُرُهْم يف اآلَيِة الَكِريَمِة؟ 

......................................................................................

 ]احلجر: 94 -95[.

إَِضاَءٌة

َمَكـــَث َسْيـُدَنا 
ُســـــوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  رَّ
َيْدعـو إىِل اإِلْسالِم 

َة امُلَكَرمة يف َمكَّ
 13 َعاًما.
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. ٍد ملسو هيلع هللا ىلص، وُيْؤذوَن َأْصحاَبُه  كنَي ُيعاِرضوَن َدْعَوَة َسيُدَنا حُمَمَّ بِاألَْسباِب التي َجَعَلِت الـُمرْشِ
.........................................................................................

ًل َة امُلَكَرَمِة أوَّ ٍد ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْصَحابِِه  يف َمكَّ كنَِي يف ُمَقاَوَمِة َدْعَوِة َسيِِّدَنا حُمَمَّ َأَسالِيُب امُلْشِ

ــٍد ملسو هيلع هللا ىلص  ُكــوَن َدْعــَوَة َســيِدَنا حُممَّ     َحــاَرَب امُلرْشِ
َأَســاليِب:  بِِعــّدِة  َوَأْصْحابِــِه 

ــًدا ملسو هيلع هللا ىلص . 1 ــيدَنا حُممَّ ــوا َس ــْد َوَصُف ــتِْهَزاُء: َفَق  الْس
ــاىل: ــاَل َتع ــاِعٌر. َق ــاِحٌر، َوَش ــوٌن، َوَس ــُه َمْنُ  بأّن

   ﴿
مئ              

﴾]احلاقــة:42-40[.
ــَف . 2 ــه ألَّ التَّْكذيــُب: َوَصُفــوه ملسو هيلع هللا ىلص بِأّنــُه َكاِذٌب، َوَأنَّ

َهــَذا الُقــْرآَن، وَلْيــَس َوْحًيــا ِمــْن ِعنْــِد اهلل تعــاىل، 
َقــاَل َتعــاىل: ﴿

.]4 ]ص: ﴾
ــْم . 3 ــَد آهِلَتِِه ــِه َأْن َيْعُب ــوا َعَلْي ــْد َعَرُض ــُة: َفَق امُلفَاَوَض

ــا. ــْم اهللَ عــزَّ َوَجــلَّ عاًم ــُدوَن ُه ــا، َوَيْعُب عاًم
ُبوُهْم.. 4  التَّْعِذيُب: آَذُوهُ  ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْصَحاَبه  َوَعذَّ

بَِوْضِع  ِمنُْهْم  آَخُر  ُمرِشٌك  َقاَم  اْلنَبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص .كم  َخنَْق  َحاَوَل  كنَي،  امُلرْشِ َأَحَد  َأنَّ  التَّْعذيِب  َوِمْن ُصَوِر 
ْمِس. ِة َحرِّ الشَّ ْحراِء َمَع ِشدَّ َحايِبِّ باِلٍل بِن َرَباٍح  َوأْلَقاُه يف الصَّ ْخَرٍة َعظيَمٍة َعىَل َصْدِر الصَّ صَّ

ُر ُأَفكِّ

كنَِيثانًيا ٍد  ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْصَحابِِه  ِمَن امُلْشِ َموقف َسيِِّدَنا حُمَمَّ

ِكنَي بَِم َيأيت: ٍد ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْصَحابِِه َعىل َهذا التَّْعذيِب َواألََذى ِمَن امُلرْشِ َكاَن َردُّ َسيِِّدَنا حُممَّ

َلُم َأَتعَّ

ــٌد ملسو هيلع هللا ىلص لَِكثــرٍي  ُدَنا حُمَمَّ َتَعــرََّض َســيِّ
َبــِل أيَب هَلَــٍب  ِمــَن األََذى ِمــْن ِق
َرأَتِــِه؛ َفَقــْد َكاَنــْت ُتشــاِرُك  َواْم
َزْوَجَهــا يف إِيــَذاِء الرَُّســوِل ملسو هيلع هللا ىلص، 
ــْت يف أيَب  ــه. َفنََزَل ــِب دَْعَوتِ َوتْكِذي
ــَمَسِد،  ــوَرَة الـ ــِه ُس َرأَتِ ــَهٍب َواْم ـ َل
أَْســَتِمُع اىل ُســوَرِة امَلَســِد ْمــن 

ِخــاَلِل الَرْمــز.
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 ِمْن َمَظاِهِر َثَبايِت َعىَل ِدينِي:
1 ..................................................................
2 ..................................................................

َأْسَتِزيُد

ِكنَي، َوَلــمَّ َماَت اْشـَتدَّ . 1 ـٍد ملسو هيلع هللا ىلص، داَفَع َعنْـُه َوَحَاُه ِمْن أَذى الــُمرْشِ َأُبـو َطالِـٍب: َعمُّ َسـيِِّدَنا حُمَمَّ
. ُسـوِل ملسو هيلع هللا ىلص َوأِلْصحابِِه  َأَذاُهـم للرَّ

، َماَت الــُمْطِعُم وَلْ َيْعَتنِِق اإِلْسـاَلَم، . 2 َحايبِّ ُجَبرْيِ بِن ُمْطِعٍم  : َوالِـُد الصَّ الــُمْطِعُم بـُن َعِديٍّ
ـَة امُلَكَرمِة. ْعَوِة يِف َمكَّ ِه أيَب َطالِـٍب يف بَِداَيِة الدَّ ُسـوَل ملسو هيلع هللا ىلص َبْعَد َوَفـاِة َعمِّ ُه َحَى الرَّ َلِكنَـّ

الَعَربِيَّـُة  )الــَمْمَلَكُة  الــِحجاِز  يف  َمِدينَـٌة  مُة:  الــُمَكرَّ ـُة  َمكَّ
ْعَوُة إىل اإلْساَلِم. َتُضُم: الــَمْسِجَد  ُة(، َبَدْأْت ِمنَْها الدَّ ـُعوِديَّ السُّ
َفَة ِقْبَلـَة الــُمْسِلِمنَي يف َصاَلهِتِم. الــَحَراَم، َواْلَكْعَبـَة الــُمرَشَّ

مع الْجتَِمِعيَّاِتَأربُِط

ُح َأْقَتِ

1 . ، ُلـوا كلَّ َأْنواِع التَّعذيِب َوَأْشـَكالِِه. قال رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص آِلِل ياِسٍ مَّ ـْبُ َعـَى األََذى: َفَقْد حَتَ الصَّ

ا آَل يـاِسٍ َفإِنَّ َمْوِعَدُكـُم اجلّنَُّة«. بوَن مـَن املرشكنَي: «َصرْبً َوُهـْم ُيَعذَّ
هُتُـْم، َبْل َواَصُلوا َدْعَوهَتُـْم بِِجدٍّ َوبَِصرْبٍ َواْحتَِسـاٍب لِْلَِجِر . 2 يـِن: َفَلْم َتْضُعْف ُقوَّ الثََّبـاُت َعَى الدِّ

ـِه أيب طالٍِب ِعنَْدمـا َطَلَب ِمنْـُه أْن َيَتَوقََّف َعـْن َدْعَوتِـِه: «َواهللِ، يا  ِمـَن اهللِ َتَعـاىَل. قـاَل ملسو هيلع هللا ىلص لَِعمِّ
ـْمَس يف َيمينـي، َوالَقَمَر يف َيسـاري َعىل أْن أْتـُرَك هذا األْمَر مـا َتَرْكُتُه«. َعـمُّ َلـْو َوَضُعوا الشَّ

كـنَي إىِل ِديِن اهللِ َتعـاىل بِالَكِلَمِة . 3 وا بَِدْعـَوِة امُلرْشِ دُّ بِاحِلْكَمـِة َوامَلْوِعَظـِة احَلَسـنَِة: َفَقْد اسـَتَمرُّ  الـرَّ
ُْم ال  يَِّبـِة بَِتَلطُّـٍف َولِـنٍي. َوَكاَن ملسو هيلع هللا ىلص َيقـوُل ِعنَْدما ُيؤذيـِه امُلرْشُكـوَن: «اللَُّهمَّ اْهِد َقْومـي َفإنَّ الطَّ

َيْعَلُموَن«.
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ُأَنظُِّم َتَعلُِّمي

ـ: ُه  يَواِجهوَن أَذى امُلشِكني ب ـ ُسوُل ملسو هيلع هللا ىلص َوأَْصَحاُب رَّ كــان ال
رْبِ َعىَل األََذى. 1- الصَّ

............................. -2

..............................-3

ُسوِل ملسو هيلع هللا ىلص َوأَْصَحابِهِ: رَّ يِب امُلْشِكِنَي يِف إِيَذاِء ال ِمْن أََسالِ
1- أُْسُلوُب االْستِْهَزاِء.

................................ -2

.................................-3

.................................-4

أْسُمو بِِقَيِمي

. ُسوَل ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأْصَحاَبَه  1-  ُأِحبُّ الرَّ
..........................................................................   -2
..........................................................................   -3
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َأْخَتِبُ َمْعُلومات

ُكوَن َعىَل َسيِِّدَنا حُمََمٍد ملسو هيلع هللا ىلص؛ اْستِْهَزاًء بِِه. َأْذُكُر األَْوَصاَف التي َأْطَلَقَها امُلرْشِ
..................... -3 ....................... -2  ...................... -1

ٍد  ملسو هيلع هللا ىلص يف َدْعَوتِِه ِمْن ِخاَلِل  اَه َسيِِّدَنا حُمَمَّ ُكوَن جُتَ َذُه امُلرْشِ ُ اْسَم األُْسُلوِب الذي اّتَ ُأَبنيِّ
الِعَباَراِت اآلتَِيِة: 

ُه َكاِذٌب. ُسوَل ملسو هيلع هللا ىلص بَِأنَّ )1(  َوَصُفوا الرَّ
)2(  َعَرُضوا َعَلْيِه َأْن َيْعُبَد آهِلََتُهْم َعاًما، َوُهْم َيْعُبُدوَن اهللَ َعزَّ َوَجلَّ َعاًما.

 . ُسوَل ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأْصَحاَبُه  )3(  آَذُوا الرَّ

ِحيَحَة بَِوْضِع إَِشاَرِة )       (، َوالِعَباَرَة اخلََطَأ بَِوْضِع إَِشاَرِة )       ( فيَم  ُأَميُِّز الِعَباَرَة الصَّ

َيْأيِت:

ًدا ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوٌل ِمْن ِعنِْد اهللِ َتَعاىَل.)           ( َة مَجِيًعا َأنَّ َسيَِّدَنا حُمَمَّ أ.   َأَقّر َأْهُل َمكَّ

)           (               . ُسوِل ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأْصَحابِِه  ُكوَن َعْن إيَذاِء الرَّ ب. اْمَتنََع امُلرْشِ

ِكنَي الذيَن  َحُوا َسيَدنا        َحايِبِّ ُجَبرْيٍ بِن ُمْطِعٍم  ِمَن امُلرْشِ ج.   ُيْعَترَبُ َوالُِد الصَّ

ِه أيب َطالٍب ِ.                                             )           ( ًدا ملسو هيلع هللا ىلص َبْعَد َوَفاِة َعمِّ         حُمَمَّ

ٌد ملسو هيلع هللا ىلص َقوَمُه يف َمّكة امُلكرمة: ُد األُُموَر اَلتي َدعا إليها َسيُِّدنا حُمَمَّ ُأَحدِّ

أ.......................                   ب......................

2

3

4

1

ُم َأَدائَي ُأَقوِّ

. دٍ   ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْصَحابِهِ   ِكنَي يف َصدِّ َدْعَوِة َسيِِّدَنا حُمَمَّ  ُأَبنّيُ َأَسالِيَب امُلرْشِ
ــاَه  ِكــنَي جُتَ ُروِس َوالِعــرَبِ ِمــْن َمْوِقــِف امُلرْشِ   َأْســَتنْبُِط َأَهــمَّ الــدُّ

. ــِه  ــٍد ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْصَحابِ َســيِِّدَنا حُمَمَّ

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َنَتاَجاُت التََّعلُّ

1

2
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ُسوَرُة الَقَلِم 
 اآلَياُت الَكِريَمُة )43-34(

الدرس
 رقم )2(

يَُّأ َوَأْسَتْكِشُف َأَتَ

ــاىَل إاِلَّ  ــَر اهللَ َتَع ــُت َأْن َأْذُك ــاَل رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: "إيِّن َكِرْه     َق
ــو َداُوَد(. ــٍر" )َرَواُه َأُب َعــىَل ُطْه

ــْن آَداِب  ــا ِم ــِف َأَدًب ي ِ ــِويِّ الرشَّ ــِث النََّب ــَن احلَِدي ــَتنْتُِج ِم َأْس
ــِم: ــْرآِن الَكِري ــاَلَوِة الُق تِ

.......................................................

أتلو

َأْلُفُظ َجيًِّدا

 مض خض  حض جض مص خص حص مس ٱُّٱ
 مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط
 هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق
 مه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم
 هب مب هئ مئ هي مي خي حي  جي ٰه
 مك لك هش مش هس مس  هث مث هت مت

 ىل مل خل  مي هن من مل
  َّ خن  حن جن يم ىم مم خم حم يل

أقَرُأ اآلَياِت الَكريَمَة ِقَراءًة َسليَمًة

حل: َتْشَتُهوَن َوحُتِبُّون.
: ُعُهوٌد . جم 
خم: ُمؤّكَدٌة.

جه: َتْطُلُبوَن.
خي: َكِفيٌل .

هسمشهش: إِِشاَرٌة 
لِشدة َهِوِل َيوم الِقَياَمة.

خل: َذلِيَلًة .
حن: َقاِدُروَن َعىَل 

ُجوِد. السُّ

اكيُب امُلْفَرداُت والتَّ
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ــَراَءًة  ــِم )34 - 43( ِق ــوَرِة الَقَل ــْن ُس ــَة ِم ــاِت الَكِريَم ــَرُأ اآلَي ــي أَْق ــَع َمَُموَعتِ ــاُوِن َم َع بِالتَّ
َة: ــَب ــَة امُلنَاِس ــُع الَعالَم ــمَّ أََض ــَراَءيِت، ُث ــَم ِق ي ِي ــْم َتْق ــُب ِمنْْه يَمًة، َوأَْطُل ــِل َس

َعَدُد األَْخَطاءِ:
اْلَعاَلَمُة:    10................

ُم َأَدائَي ُأَقوِّ

َراَءًة َسِليَمًة. َرُأ اآلَياِت الَكريَمَة )34-43( ِمْن ُسوَرِة الَقَلِم ِق َأْق
اِكيِب الَوارَِدِة يف اآلَياِت الَكِريَمِة. َرَداِت َوالرتَّ رَُّف َمَعايَن امُلْف َأَتَع

َأْحِرُص َعىَل  الُوُضوِء ِعنَْد تاَِلَوِة الُقْرآِن الَكريِم.

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َنَتاَجاُت التََّعلُّ

1

2

3

ِحَساُب نِْصِف َعاَلَمٍة لُِكِل خطأٍ
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يَُّأ َوَأْسَتْكِشُف َأَتَ

َأْسَتْذكُِر األَْسَمَء اآلتَِيَة، ُثمَّ َأِصُلَها بَِم ُينَاِسُبَها:

يَِّدُة َخِدجَيُة بِنُْت ُخَوْيلٍِد    ُأمُّ امُلْؤِمننَِي السَّ الدرس
 رقم )3(

ُة بِنُْت َوَهٍب آِمنَ

َخِدجَيُة بِنُْت ُخَوْيِلٍد 

يِّ ملسو هيلع هللا ىلص بِ ُمْرِضَعُة النَّ

يِّ ملسو هيلع هللا ىلص َب ُل َزْوَجٍة للنَّ أَوَّ

يِّ ملسو هيلع هللا ىلص َب أُمُّ النَّ

ُة  ْعِديَّ يَمُة السَّ  َحِل

إَِضاَءٌة

َوْصٌف  امُلْؤِمننَِي:  ُأمُّ 
ُيْطَلـــُق َعىَل ُكـــلِّ 
َزْوَجٍة ِمْن َزْوَجاِت 

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص. َسيِِّدَنا حُمَمَّ

ُل  َدُة َخِدجَيــُة  أَوَّ ــيِّ       أُمُّ امُلْؤِمنِــنَي السَّ
ُل َمــْن دََخــَل يِف  َزْوَجــٍة للرَُّســوِل ملسو هيلع هللا ىلص، َوأَوَّ
ــْت َزْوَجَهــا  ــْت َذاَت َمــاٍل، أََعاَن اإلِْســاَلِم، َكاَن

ْعَوِة إىِل اإلْسالِم. َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص يِف الدَّ

ُة َس ي ئِ رَّ ال َرُة  اْلِفْك
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ـُم حِلُُضـوِر اْفتَِتـاِح  ـْوَم دََعانـا امُلَعلِّ ـِه  َوأُْختِـِه ُنـور: الَي َيـى أِلُمِّ  قـاَل حَيْ

. ـيِّ َمْسـِجِد »َخِدجَيـَة أمِّ امُلْؤِمنـنَي«  يف احلّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص . ِدنا حُمَمَّ ِل َزْوَجٍة لَسيِّ يٌل، َوُهَو اْسٌم أَوَّ ُنور: َخِدجَيُة! اْسٌم مَجِ

، َيا أُّمي؟ َدِة َخِدجَيَة يِّ َر َعِن السَّ َيى: هْل َتْعِرفِنَي َمْعُلوَماٍت َأْكَث حَيْ

َة  َرْيٍش  َوَقـْد ولدت يف َمكَّ ، َوالُدَها ِمـْن ُزَعِمِء ُق األُمُّ: ِهـَي أُمُّ امُلْؤِمنِـنَي َخِدجَيـُة بِنْـُت ُخَوْيِلٍد

كاِء، واحِلْكَمِة، والَكَرِم.  َمـة، وُعِرَفْت بِالـذَّ امُلَكرَّ

َأْسَتنِيـُر

التَِجــاَرةِ. يِف  َتْعَمــُل  َكاَنــْت  ــة   َخِدجِيَ َدَة  الَســيِّ أَنَّ  أُمــي  َيــا  َســِمْعُت   ُنــور: 

ُدَنا  ــيِّ ــَر َس ــْد َتاَج ــاِم، َوَق ــِن َوالشَّ َم ــنْيَ الَي ــِه َب ــُر بِ ــريٍ، ُتَتاِج ــاٍل َكث ــْت َذاَت َم ــا. َكاَن األُمُّ: َحًق

ــواًل. ــُه اهللُ َرُس َعَث ْب ــَل أَْن َي ْب ــا، َق ــٌد ملسو هيلع هللا ىلص بِأَْمَواهِلَ حُمَمَّ

ٌد  ملسو هيلع هللا ىلص ؟   ُدَنا حُمَمَّ َيى: َوَكْيَف َتَزوََّجَها َسيِّ حَيْ

ــْدَق  ــُة  ِص َدُة َخِدجَي ــيِّ ــا َرأَْت السَّ ــي، ملَّ ــا أَْبنَاِئ األُمُّ: َي

َواَج،  ــِه الــزَّ ْي ــٍد ملسو هيلع هللا ىلص َوأََماَنَتــُه َعَرَضــْت َعَل ِدَنا حُمَمَّ َســيِّ

ــاٍء. َة أَْبنَ ــتَّ ــا ِس ــُه اهللُ ِمنَْه ــا، َوَرَزَق َفَتَزوََّجَه

: َدِة َخِدجَيَة بِنِْت ُخَوْيِلٍد يِّ ِصَفاِت السَّ

َأْسَتْخِرُج

َكاُء الذَّ

َلُم َأَتعَّ

ّي ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن أُِم امُلْؤِمنَنَي  بِ أَْبنَاُء النَ
َدُة َخِدجُيٌة  : ـِّ الَسي

ُب،  ـَ ُد اهللِ، َزْين ـْ الَقاِسـُم، َعب
ــُوٍم، َفاطَِمـُة. ـُة، أُُم ُكْلُث يَّ ُرَق
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َجَرةِ. َة  داخَل الشَّ َدةِ َخدجِيَ يِّ يِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن السَّ بِ أََضُع أْسَمَء أَْبنَاِء النَّ

َأْمَأُ الَفَراَغ

أم 
كلثوم

زينب

ي. َر َيا أُمِّ َيى: أَْخرِبِينَا َعنَْها َأْكَث حَيْ

َدِة َخِدجَيةَ    ـيِّ ٍد ملسو هيلع هللا ىلص  يف َغـاِر ِحَراٍء َعـاَد لَِزْوَجتِـِه السَّ ِدَنا حُمَمَّ األُمُّ: َبْعـَد ُنـُزوِل الَوْحـِي َعـىَل َسـيِّ

يَها امَلَلـُك ِجرْبِيُل  ُه فِ ُب َة األُوىَل التـي ُياطِ ْيـهِ. َفَقْد َكاَنْت َهـِذِه ِهَي امَلـرَّ ـُر َواِضًحـا َعَل أَثُّ َوَقـْد َبـَدا التَّ

ـا َبنْيَ النَّاِس،  ِميـَدَة التي ُعِرَف ِبَ ُد ِصَفاتِِه احلَ ، َوأََخـَذْت ُتَعدِّ َدُة َخِدجَيـُة ـيِّ َعْتُه السَّ . َفَشـجَّ

َعَفاِء. َوَقاَلـْت َلهُ: َمْن َكاَنـْت َهـِذِه ِصَفاُتُه َفَلْن  ـْدِق َواألََماَنـِة َوِصَلـِة الرَِّحـِم َوُمَسـاَعَدِة الضُّ َكالصِّ

َل َمْن دََخَل يِف اإلِْسـاَلِم. ِذَلـُه اهللُ َتَعـاىَل أََبـًدا. َفآَمنَـْت بِِه  َرُسـواًل؛ َفَكاَنْت بَِذلِـَك أَوَّ َيْ

َأْسَتْخِرُج

....................................-1

....................................-2

....................................-3
....................................-4

ا  ِميَدة َالتي َذَكَرهْتَ فاَِت احلَ َعِة الصِّ ِمَن الَكِلمِت امُلَتقاطِ

ا. ّي ملسو هيلع هللا ىلص َوأَْقَتِدي ِبَ بِ َدُة َخِدجَيُة  َعِن النَّ يِّ السَّ

ة ن ا م أ ل ا

م ح ر ل ا ة ل ص

ء ا ف ع ض ل ا

س ل

ع د
د ق
ة
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يَِّدِة َخِدجَيَة  َمَكاَنٌة َعظيَمٌة ِعنََد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفِمْن َذلَِك َأنَُّه: لِلسَّ
1- َأَحبََّها ُحبًّا َكبرًِيا.

َها بِاجلَنَِّة. َ 2- َبرشَّ
َا ِمْن َأْفَضِل نَِساِء َأْهِل اجلَنَِّة. 3- ذَكَر َأنَّ

ــيَِّدِة  ُأَشــاِهُد َمــَع ُزَماَلِئــي/ َزِمْيــاَليِت ِقَصــَة َزَواِج َســِيِدَنا حُمََمــٍد ملسو هيلع هللا ىلص ِمــَن السَّ
ْمــِز. ــِة   ِمــْن ِخــاَلِل الرَّ َخِدجْيَ

َدُة َخِدجَيُة  ــيِّ ــْت أُمُّ امُلْؤِمنِــنَي السَّ َي نــور: َويف أَيِّ َعــاٍم ُتُوفِّ

؟ ــُت ُخَوْيِلٍد  بِنْ

ــوِل  ُس ــِة الرَّ ــَد بِْعَث ِة َبْع ــارِشَ ــنَِة الَع ــْت يف السَّ َي األُمُّ: ُتُوفِّ

َي  ــمِّ ــى ُس ــِديًدا، َحّت ــا َش ــا ُحْزًن َه ْي ــِزَن َعَل ملسو هيلع هللا ىلص، َفَح

ــْزِن. ــاِم احلُ ــاُم بَِع ــَك الَع َذلِ

َيى َمًعا: ُشْكًرا َلِك َيا أُّمي. نور َوحَيْ

يكْم َيا أَْبنَاِئي. األُمُّ: َباَرَك اهللُ فِ

َأْسَتِزيُد

َلُم َأَتعَّ

َذا االْسـِم  َي َعاُم احلُـْزِن ِبَ ُسـمِّ
بّي ملسو هيلع هللا ىلص  َسـَبِب َوَفـاةِ َزوَجـة النَ بِ
َدةِ َخِدجَيـَة  وَبعدها  ـيِّ السَّ
ُكلٌّ  وََكاَن  َطالِـٍب،  أيَِب  ـِه  ََعمِّ
يِف  ملسو هيلع هللا ىلص  ـيِّ  بِ لِلنَّ ُمِعينًـا  ِمنُْهـَم 

دَْعَوتِـهِ.

ــَتاِء، َوإىِل  ــِن يِف الشِّ ــرُي إىَِل الَيَم ــُة َتِس ــٍش التَِّجاِريَّ ــُل َقَرْي ــِت َقَوافِ َكاَن
ــالِت يف  َح ــِذِه الرَّ ــُم ه ــْرآُن الَكري ــَر الُق ــْد َذَك ــِف، َوَق ْي ــاِم يف الصَّ الشَّ

ــِف(. ْي ــَتاِء َوالصَّ ــَة الشِّ ــّمها )ِرْحَل ــٍش، َوَس ــوَرِة ُقَرْي ُس
ْمِز. أْسَتِمُع إىل ُسوَرِة ُقَرْيٍش َمَع ُزَمالِئي/ َزمياليت، ِمَن ِخالِل الرَّ

مع الْجتَِمِعيَّاِتَأربُِط
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ُأَنظُِّم َتَعلُِّمي

َة  يِّــَدُة َخِدجَيـُة  ِعدَّ َذَكَرِت السَّ
ُسوِل ملسو هيلع هللا ىلص، ِمنَْها: ِصفاٍت مَحِيَدٍة للرَّ

1- األمانة.
.......-2
.......-3
.......-4

أْسُمو بِِقَيِمي

يَِّدِة َخِدجَيَة بِنِْت ُخَوْيِلٍد  يِف َأْخالِقَها. 1-  َأْحِرُص َعىل االْقتَِداِء بُِأمِّ امُلْؤِمننَِي السَّ
..........................................................................   -2
..........................................................................   -3

َوَفاُتَا:
َيْت يِف الَسنَِة ......... ُتُوفِّ

اْسُمَها:
.......................... 

ِمْن ِصَفاِتَا:
....................-1 
....................-2
....................-3

َأْولُدَها: 
  الُذُكوُر:

1- القاسم                2- .......

اإلناُث:
.......-3                .......-1

2-.......                 4-فاطمة     

يَِّدُة َخِدجَيُة  ُأمُّ امُلْؤِمننَِي السَّ
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َأْخَتِبُ َمْعُلومات

. يَِّدِة َخِدجَيَة  أْذُكر الَعَمَل الذي َقام بِِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َمَع السَّ
..................................................................................

1

يَِّدِة َخِدجَيَة  بَِم َيْأيِت: َأْمَأُ البَِطاَقَة التَّْعِريِفيََّة بُِأمِّ امُلْؤِمننَِي السَّ 2

ِحيَحِة يف ما َيْأيت:3 َأَضُع َداِئَرًة َحْوَل َرْمِز اإِلَجاَبِة الصَّ

يَِّدِة َخِدجَيَة بِنَْت ُخَوْيِلٍد  يف اإِلْساَلِم: 1( َكاَن َتْرتِيُب ُدُخوِل ُأمِّ امُلْؤِمننَِي السَّ

ابَِع. َل.              ب. الثَّايَن.                     ج. الثَّالَِث.                د. الرَّ         أ. األَوَّ

2( اْبُن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص الذي ُكنَِّي بِِه ُهَو:

ْحَِن.          ج. إِْبَراِهيُم.              د. الَقاِسُم.        أ. َعْبُد اهلل.             ب.  َعْبُد الرَّ

ُكوِر َواإِلَناِث: يَِّدِة َخِدجَيَة بِنَْت ُخَوْيِلٍد  ِمَن الذُّ 3( َعَدُد َأْواَلِد ُأمِّ امُلْؤِمننَِي السَّ

       أ. )4(.                  ب. )5(.                       ج. )6(.                     د. )8(.

يَِّدُة َخِدجَيُة   ُأمُّ امُلْؤِمننَِي السَّ

  اْسُم َأبِيَها: ........................................

  إْحَدى ِصَفاهِتا:   ..................................  

    َوَفاهُتَا:     ........................................
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ُم َأَدائَي ُأَقوِّ

. يَِّدِة َخِدجَيَة  ُف َجانًِبا ِمْن َحَياِة ُأمِّ امُلْؤِمننَِي السَّ َأَتَعرَّ
يف الَدعَوِة إىل اهللِ َتعاىل. َدِة َخِدجَيَة  يِّ ُ َدْوَر أُمِّ امُلْؤِمنِنَي السَّ ُأَبنيِّ

. يَِّدِة َخِدجَيَة  ُروَس َوالِعرَبَ امُلْسْتَفاَدَة ِمْن َحَياِة ُأم ِّ امُلْؤِمننَِي السَّ َأْسَتنْتُِج الدُّ

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َنَتاَجاُت التََّعلُّ

1

2

3

 َأْمَأُ الَفَراَغ يف اجلُْمَلَتنْيِ اآلتَِيَتنْيِ بَِم ُيناِسُبُهَم:4

َا ِمْن َأْفَضِل: يَِّدَة َخِدجَيَة  بَِأنَّ 1.  َذكَر النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص السَّ

..................................

يَِّدُة َخِدجَيَة  بِـ: َيْت فِيِه السَّ َي الَعاُم الذي ُتُوفِّ 2.  ُسمِّ

.................................. 
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يَُّأ َوَأْسَتْكِشُف َأَتَ

، ُثمَّ َأِجُد اْختاَِلَفنْيِ اْثننَْيِ َبْينَُهَم: وَرَتنْيِ اآلتَِيَتنْيِ ُل الصُّ   َأَتَأمَّ

ُسوَرُة الطَّاِرِق 
اآلَياُت الَكِريَمُة )17-11(

الدرس
 رقم )4(

ــًة  ــَتنْتَِج ِحْكَم ــاِوَرِة أِلَْس ــوَرِة امُلَج ــَتِعنُي بِالصُّ َأْس
ــِم. ــْرآِن الَكِري ــُزوِل الُق ــِم ُن ــْن ِحَك ِم

- احِلْكَمــُة ِهــَي َأنَّ الُقــْرآَن الَكِريــَم َيْفِصــُل َبــنْيَ 
....................... و .......................

االْختاِلُف ُهَو ُوُجوُد ..........................

احلق

الباطل

1

2

ـًدا ملسو هيلع هللا ىلص َوَما  ـَدنا حُمَمَّ ـِ ـ      َكـّذَب امُلرْشُِكوَن َسّي
َسـَم اهللُ  ـِه ِمـَن الُقـْرآِن الَكِريِم، َفأَْق ْي أُْنـِزَل َعَل
َدُهـْم  َوَتَوعَّ  ، َحـقٌّ الُقـْرآَن  َهـذا  بِـأَنَّ  َتَعـاىَل 

ا َواآلِخَرةِ. َي ْن ِديِد يف الدُّ بِالَعَذاِب الشَّ

ُة َس ي ئِ رَّ ال َرُة  اْلِفْك
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َأْسَتنِيـُر

ًل الُقْرآُن الَكريُم كَِتاُب َحقٍّ َوِهَداَيٍةأوَّ

ْرآَن الَكـِريَم  َعىَل أَنَّ الُق
ُل  ــاُب ِهَداَيٍة َيْفِصـِ ِكَت
ُه  َبنْيَ احلَقِّ َوالَباطِِل، أِلَنَّ

ٌل ِمَن اهللِ َتَعاىَل. ُمنَزَّ

ُيْقِسُم اهللُ 
ـ َتَعاىَل بِ

أفَهُم وأحَفُظ

 مث زث  رث يت ىت نت ُّٱ
 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث
 ىل مل يك  ىك مك لك
 زن رن مم ام يل
 َّ  ىن نن من

 

ُسوَرُة الطَّاِرِق)17-11(
يت: امَلَطُر. 

. قُّ نث: الشَّ
يف: َيْفِصُل َبنْيَ احلَقِّ َوالَباطِِل.

لك: اللَِّعُب َواْلَباطُِل.
يكمل: ُيَطُِّطوَن َوَيَتآَمُروَن َعىَل 

النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.
نن: َقِلياًل.

اكيُب امُلْفَرداُت والتَّ

ئِيَسُة لآِلَياِت الَكِريَمِة امَلْوُضوَعاُت الرَّ

اآلَياُت الَكِريَمُة: )11 - 14(
 الُقْرآُن الَكِريُم ِكَتاُب َحقٍّ َوِهَداَيٍة.

اآلَياُت الَكِريَمُة: )15 - 17(
َوِعيُد اهللِ َتَعاىَل لِْلَكافِِريَن. 

التـي  أَْي  الرَّْجـعِ،  َذاِت  ـَمِء  السَّ
َر ِمـَن الِبَحاِر  َبخِّ ْرِجـُع امَلـاَء امُلَت ُت

َمَطـًرا. األَْرِض  إىِل  َوامُلِحيَطـاِت 

ْدِع؛ أَْي َذاِت  األَْرِض َذاِت الصَّ
رُُج ِمنَْها     ُقــوِق التــي َتْ الشُّ

اَتاِت. َب النَّ
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ُر َوُأِجيُب ُأَفكِّ

ُق َبنْيَ احلَقِّ َوالَباطِِل ....................... ُه ُيَفرِّ ُر اْسًم لِْلُقْرآِن الَكِريِم َيُدلُّ َعىَل َأنَّ .َأَتَذكَّ
ُه ِكَتاُب َحقٍّ َوِهَداَيٍة ................ اَه الُقْرآِن الَكِريِم َبْعَدَما َعِلْمُت َأنَّ .َأْسَتنْتُِج َواِجبِي جُتَ

ــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  ــاُدوا النَّبِ ــن َع ــِم، الذي ــْرآِن الَكِري ــنَي لِْلُق بِ ــَن امُلَكذِّ ــِد لِْلَكافِِري ــوَرُة بِالَوِعي ــْت السُّ     ُختَِم
، َوَطَلــَب ِمــْن َنبِيِّــِه ملسو هيلع هللا ىلص أْن َينَْتظِــَر َوَيْصــرِبَ  َوامُلْؤِمنـِـنَي، َفَكَشــَف اهللُ َتَعــاىَل ُخَطَطُهــْم َوَأْظَهــَر احلَــقَّ

نيــا واآلِخــَرِة. ــا يف الدُّ َعــىَل َعــَداَوِة الَكافِريــَن َفــإنَّ اهللَ َتَعــاىل أَعــدَّ هَلُــْم َعذاًب

ِكنَي، َوُأَناِقُشُه َمَع ُزَماَلِئي/  َض فِيِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوالذيَن آَمنُوا َمَعُه لِْلََذى ِمَن امُلرْشِ ُر َمْوِقًفا َتَعرَّ َأَتَذكَّ
َزِمْياَليِت.

ِهْم؟ ُر َماَذا َأْفَعُل إِْن َعِلْمُت َأنَّ َأْشَخاًصا ُيَطُِّطوَن إِليَذاِء َغرْيِ ُأَفكِّ
......................................................................................

 ُ بِيَعِة، التي ُتَفرسِّ َأْرُسُم َدْوَرَة امَلاِء يِف الطَّ

.﴾ َقْوَل اهللِ َتَعاىَل: ﴿

ُ فِيَها َمْعنَى َقْوِل اهللِ  ُأْلِصُق ُصوَرًة ُأَبنيِّ

.﴾ َتَعاىَل: ﴿

َوِعيُد اهللِ َتَعاَل لِْلَكافِِريَن ثانًيا

ُر ُر َوُاَفكِّ أَتَذكَّ



50

ــىَل  ــاِعُد َع ــي ُتَس ــَة الت ونِيَّ ــاِت اإِللِْكرْتُ ــَة، َوالتَّْطبِيَق ــا احلَِديَث ــِلُموَن التِّْكنُوُلوْجَي ــَتْخَدَم امُلْس اْس
ــرِيِه. ــِه َوَتْفِس ــِم َوِحْفظِ ــْرآِن الَكِري ــاَلَوِة الُق تِ

ويِنٍّ ُيَساِعُديِنِ يِفِ تاَِلَوِة  نِِت َعْن َتْطبِيٍق إِلِْكرْتُ يِت َأْبَحُث يِف َشَبَكِة اإِلْنرَتْ بُِمَساَعَدِة َأَحِد َأْفَراِد ُأْسَ
ُسوَرِة الطَّاِرِق َوِحْفظَِها، َوُأْخِبُ َعنُْه ُزَماَلِئي/ زمياليت.

اْسُم التَّْطبِيق: ............................................................................

َأْسَتِزيُد

ِر، َوالتََّكاُثِف، والتََّساُقِط. ُن ِمَن التََّبخُّ َدْوَرُة امَلاِء يف الطَّبِيَعِة: َتَتَكوَّ
ُخوِر. ُع الصُّ َبِة َعِن النََّباِت، َوَتَصدُّ ْ ُع الرتُّ ُة َأْشَكاٍل، ِمنَْها َتَصدُّ ْدُع يف األَْرِض: َلُه ِعدَّ الصَّ

مع اْلُعُلوِمَأربُِط

ُأَنظُِّم َتَعلُِّمي

ُسوَرُة الطَّاِرِق: اآلَياُت الَكريمة )11 - 17(

اآلَياُت الَكريمُة: )15 - 17(:
َثْت َعْن َوِعيِد اهللِ َتَعاىل دَّ حَتَ

..................

أْسُمو بِِقَيِمي

1-  َأْعَتزُّ بُِقْرآيِن َفُهَو ِكَتاُب َحقٍّ َوِهَداَيٍة.
......................................................................   -2
......................................................................   -3

اآلَياُت الَكريمُة: )11 - 14(: 
َأْقَســَم اهللُ َتَعــاىل فِيهــا بـِــ:.............. 
َذاِت  َو................  ْجــِع  الرَّ َذاِت 
ِكَتــاُب  الَكريــَم  الُقــْرآَن  َأنَّ  ــْدِع  الصَّ
ــِل. ــقِّ َوالَباطِ ــنْيَ احلَ ــُل َب ــٍة َيْفِص ُهداَي
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َأْخَتِبُ َمْعُلومات

َأَضُع ِعنْواًنا ُمنَاِسًبا ملَِْوُضوَعاِت اآلَياِت الَكِريَمِة: )11 - 17(.
...................................................................................

 َأْسَتْخِرُج ِمَن اآلَياِت الَكِريَمِة )11 - 17( الَكِلَمَة امُلنَاِسَبَة لُِكلِّ َمْعنَى ِمَن امَلَعايِن اآلتَِيِة:

أ.    )..........................( ُيَطُِّطوَن َوَيَتآَمُروَن َعىل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

ب. )...........................( َيْفِصُل َبنْيَ احلَقِّ َوالَباطِِل.

ج.  )...........................( اللَِّعُب َوالَباطُِل.

: ِحيِح( يف امَلْوِقَفنْيِ اآلتَِينْيِ لوِك َغرْيِ الصَّ ِحيَح( ِمَن )السُّ لوَك الصَّ ُأَميُِّز )السُّ

َغاِر ).........(. ِم الُقْرآِن الَكِريِم، َوَتْعِليِمِه إِلْخَوتِِه الصِّ أ.  حَيِْرُص ُمْصَطَفى َعىَل َتَعلُّ

ب. َحِفَظْت ِريُم ُسَوًرا ِمَن الُقْرآِن الَكِريِم، َلِكنََّها اَل َتْعَمُل بَِم َحِفَظْت َوَتَعلَّْمُت )......(.

َأْسَتنْتُِج َمِن امَلْقُصوِد يف الَكِلَمِت اآلتَِيِة:

 .﴾ ُْم( يف َقْولِِه َتَعاىَل: ﴿  أ.  )إنَّ

......................................................................................

.﴾ ِل( يِف َقْولِِه َتَعاىَل: ﴿ ب. )َفَمهِّ

......................................................................................

ْنَيا َواآلِخَرِة. ِديِد يف الدُّ َد اهللُ َتَعاىَل الَكافِِريَن بِالَعذاِب الشَّ عُّ ُأَعلِِّل َتوَّ

............................................................................

َأتلو َغْيًبا اآلَياِت الَكِريَمَة )11 - 17( ِمْن ُسوَرِة الطَّاِرِق.

1

2

3

4

5

6
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ُم َأَدائَي ُأَقوِّ

َراَءًة َصِحيَحًة. ارِِق ِق َرُأ اآلَياِت الَكِريَمَة )11 - 17( ِمْن ُسوَرِة الطَّ َأْق
اِكيِب الَواِرَدَة يف اآلَياِت الَكِريَمِة. َ ُ َمَعايِن امُلْفَرَداِت َوالرتَّ ُأَبنيِّ

ُح امَلْعنَى اإِلمْجَاِلَّ لآِلَياِت الَكِريَمِة. ُأَوضِّ

ُأَسّمُع اآلَياِت الَكريَمَة )11-17( َغْيًبا.

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َنَتاَجاُت التََّعلُّ

1

2

3

4

النََشاُط اْلَبيتِيُّ

ُن ُكلَّ َزهَرٍة  وِّ « ِمْن الُقرآِن الَكريِم، وُأَل أَتناَفُس مَع ُزَمالئي/ َزمياَليِت يف تِالَوِة ُجْزِء «عمَّ
وَرِة التي أْنَْيُت تِالَوهَتا.  ِمُل اْسَم السُّ حَتْ
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يَُّأ َوَأْسَتْكِشُف َأَتَ

َما األَْمُر امُلْشرَتُك َبنْيَ َهِذِه الَكِلَمِت؟
.....................................................

َمــا الَعالَقــُة التي َتْربـِـُط َبــنْيَ َهــِذِه الَكِلــَمِت َوُصنُْدوِق 
َدَقاِت؟ الصَّ

..................................................

الَكلَِمُة الطَّيَِّبُة َصَدَقٌة الدرس
 رقم )5(

إَِضاَءٌة

َدَقــــُة: الصَّ
ُب بِِه امُلْسِلُم  َما َيَتَقرَّ
ِمْن َقْوٍل َأْو فِْعٍل َأْو 

َماٍل إىِل اهللِ َتَعاىَل.

َأْهاًل َوَسْهاًل

َشَفاَك اهللُ َوَعاَفاَك

ُسْبَحاَن اهللِ الَعظِيِم

ُسْبَحاَن اهللِ َوبَِحْمِدِه

ُشْكًرا َلَك

َصَباُح اخَلرْيِ

صندوق الصدقات

َسـُن  ـُة ِهـَي الَقـْوُل احلَ َب يِّ         الَكِلَمـُة الطَّ
َتَعـاىَل،  اهللِ  َرَضـا  َسـاَن  اإِلْن ُيْكِسـُب  الـذي 
يف  وَر  ُ الـرسُّ َُتْدِخـُل  َفهـي  النَّـاِس،  ـَة  َوحَمَبَّ
ـَواُب، َوهي  ا األَْجـُر َوالثَّ ُصـُل ِبَ ـْم، َوحَيْ ُقُلوِبِ

ُر َصَدَقة. ـَ ب ُتعَت

ُة َس ي ئِ رَّ ال َرُة  اْلِفْك
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َأْفَهُم َوَأْحَفُظ

اسمه:
ــِن بُن  ـُد الرَّْحَ ْب َع

. ويِسُّ  َصْخٍر الدُّ

َراوِي احَلِديِث: ِريُف بِ ْع التَّ

ُه:  ُب َلَق
ــَرَة؛  َرْي ــُه َرُســوُل  ملسو هيلع هللا ىلص أبــا ُه َب َلقَّ
ــريٌَة  ــٌة َصِغ ــُه ِقطَّ ــُه َكاَن َل أِلَنَّ

ــا. ــي ِبَ َيْعَتنِ

ِصَفاُتُه:
ــِة ِحْفًظا  َحاَب ــِر الصَّ ــْن َأْكَث ِم
ــِة  ِويَّ َب ــِث النَّ ــًة لِْلََحادِي َورَِواَي

ــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص . بِ ــاَء النَّ بِرَبكــِة دَُع

َحايِبِّ  يَدًة َتُدلُّ َعىَل اْقتَِداِئي بِالصَّ اًل ُمِف ِة مُجَ َي ُب ِمَن الَكِلَمِت اآلتِ ُأرَكِّ

: َرَة  ِليِل أيَِب ُهَرْي اجلَ

ِبِْم 
َأْقَتِدي

َأْسَتنِيـُر

ًل ُصَوُر الَكلَِمِة الطَّيَِّبِةأوَّ

ِب: يِّ يِع احلَااَلِت، َوِمَن الَكالِم الطَّ َسِن يِف مَجِ ِب َواحلَ يِّ اِر الَكاَلِم الطَّ َي يُّ ملسو هيلع هللا ىلص  إىِل اْختِ بِ َأْرَشَدَنا النَ
ِمي/ وُمعلمتي، َوِعنَْد َتَعاُميِل َمَع  يِت، َوُمَعلِّ َراِد أُْسَ َسُن َمَع َوالَِديَّ َوأَْف ُر اهللِ َتَعاىل، َوالَقْوُل احلَ  ذِْك

ي يِف َمْدَرَستِي، وَمع النَاِس مَجيًعا. ِب َصفِّ ُطالَّ

النبويأتعاملمع احليوانأحفظبرفقاحلديث

ـَرَة    َقـاَل:  َقـاَل َرُسـوُل  ملسو هيلع هللا ىلص:  َعـْن أيَِب ُهَرْي
ـُة َصَدَقـة« ]َرَواُه الُبَخـارِيُّ وُمْسـِلْم[ َب يِّ »الَكِلَمـُة الطَّ

الطِّيَِبُة: اجلَِميَلُة.
 َصَدَقٌة: َأْجٌر َوَثَواٌب.

اكيُب امُلْفَرداُت والتَّ

....................................................................-1
.......................................................................-2
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أتأمل َوُأِجيُب:

يَِّب الذي ُينَاِسُب ُكلَّ صوَرٍة: َوَر اآلتَِيَة، ُثمَّ َأْذُكُر الَكاَلَم الطَّ ُل الصُّ َأَتَأمَّ

 ِعنَْد ُمقاَبَلِة األْصَدقاِءِعنَْد ُدُخوِل امَلنِْزِل ِعنَْد إِْعَطاِء الَقَلِم

...............................................................................................................

يَُّة الَكلَِمِة الطَّيَِّبِةثانًيا َأَهِّ

يَم. َواَب الَعظِ َر َوالثَّ َة النَّاِس، َواألَْج ا رَِضا اهللِ َتَعاىل، َوحَمَبَّ َتنَاُل ِبَ

ايِن: ِل َوالَعُموِد الثَّ ِة يِف الَعُموِد األَوَّ َمِل امُلناِسَب َراَغاِت بِاجلُ َئِة الَف بِ َأَتَعاَوُن َوَمُْموَعتِي يِف َتْع
الَكلَِمُة َوَأَثُرَها:

األَثُر الطَّيُِّب لِْلَكلَِمِة

َعاَدِة َوالَفَرِح َبنْيَ النّاِس.  َنرْشُ السَّ

ِزَياَدُة امَلَحبَِّة َبنْيَ النَّاِس.

َغَضُب اهللِ َتَعاىَل.

ّيُئ لِْلَكلَِمِة  األََثُر السَّ

َدَقِةثالًثا َأْنَواُع الصَّ

ِة َفَقْط، َبْل هَلَا أَْنَواٌع أُْخَرى، ِمنَْها:  َب يِّ َدَقُة َعىَل الَكِلَمِة الطَّ اَل ُتْقَتَصُ الصَّ
نِّ.   اِر السِّ ُم ِعنَْد لِقاِء النَّاِس.        5. ُمَساَعَدُة ِكَب َبسُّ 3. التَّ 1. إِْعَطاُء امَلاِل لِْلُمْحَتاِج.  

ِريِق. 2. اإلِْصاَلُح َبنْيَ امُلَتَخاِصِمنَي.         4. إَزاَلُة األََذى َعِن الطَّ
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ــَة  ــَة اخلَبِيَث ــِة، َوَشــبََّه الَكِلَم يَِّب ــَجَرِة الطَّ ــْرآِن الَكِريــِم بِالشَّ ــَة يف الُق يَِّب ــَة الطَّ ــاىَل الَكِلَم َشــّبَه اهللُ َتَع
ــِة. ــَجَرِة اخلَبِيَث ــيَِّئَة( بِالشَّ )السَّ

نـِـِت َعــِن اآلَيــِة الَكِريَمــِة التــي َشــبََّه اهللُ َتَعــاىَل  يِت َأْبَحــُث َعــىَل اإِلْنرَتْ بُِمَســاَعَدِة َأَحــِد َأْفــراِد ُأْسَ
ــوَرَة وَرَقــَم اآلَيــِة. يَِّبــِة، ُثــمِّ أْكُتــُب اْســَم السُّ ــَجَرِة الطَّ يَِّبــَة بِالشَّ ــا الَكِلَمــَة الطَّ ِبَ

َأْسَتِزيُد

َها: الَكِلَمُة َوِضدُّ
َضا: الَغَضُب.      يَِّئُة.                                    الرِّ يَِّبُة: اخلَبِيَثُة.                                احلََسنَُة: السَّ الطَّ

َعاَدُة: احلُْزُن. احِلَُة: الَفاِسَدُة.                      السَّ  امَلَحبَُّة: الَكَراِهيَُّة.                           الصَّ

مع َغِة َأربُِط اللُّ
الَعَربِيَِّة

ُأَنظُِّم َتَعلُِّمي

التَّْعريُف بَِراِوي احَلِديِث:
 . ويِسُّ ْحَِن بُن َصْخٍر الدُّ 1- َعْبُد الرَّ

............................-2

............................-3

َحِديُث: )الَكلَِمُة الطَّيَِّبُة َصَدقٌة(

يَُّة الَكلَِمِة الطَّيَِّبِة: َأَهِّ
1- ِرَضا اهللِ َتَعاىل.  

..................-2

..................-3

َدَقِة: ِمْن َأْنَواِع الصَّ
1-إْعَطاُء امْلَاِل لِْلُمْحَتاِج.  

..................-2

..................-3

أْسُمو بِِقَيِمي

ُم بِالَكاَلِم الذي ُيْرِض اهللَ َتَعاىَل. 1-  َأَتَكلَّ
............................................................................   -2
............................................................................   -3



57

َأْخَتِبُ َمْعُلومات

يَِّبَة امُلنَاِسَبَة لِْلَحااَلِت اآلتَِيِة:  نُْدوِق الَكِلَمِت الطَّ َأْخَتاُر ِمَن الصَّ 1

َل اهللُ َطاَعَتُكْم بَّ َتَق

اَرٌك َب ُم اَلَمِة ْمُد هللِ َعىَل السَّ أَْهاًل َوْسْهاًلاحلَ ـًرا ْي اُح اخلَرْيَِجَزاِك اهللُ َخـ َصَب

َيْوُم الِعيِد:
.......................

َيْوُم النََّجاِح:
.......................

ُيوِف: اْستِْقَباُل الضُّ
.......................

َفِر: الُقُدوُم ِمَن السَّ
.......................

َباِح: ي يف الصَّ َأُقوُل أِليَِب َوُأمِّ
.......................

ي َحْلَوى َشِهيًَّة: َصنََعْت ُأمِّ
.......................
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َأْمَأُ الَفَراَغ بَِم ُينَاِسُبه ُفِيَم َيْأيِت:
يَِّبُة َصِدَقٌة" هو: ..............................  أ   -   اْسُم َراِوي َحِديِث "الَكِلَمُة الطَّ

يَِّئِة: ْلبِيَِّة لِْلَكِلَمِة السَّ ب -  ِمَن اآلَثاِر السَّ
................................-1     

..............................-2     

..............................-3     
ِحيحَة بَِوضِع إَشارِة )         ( َبْعَدَها: ُأَميُِّز الِعَباَرَة الصَّ

يَِّبِة: احلَِديُث َعْن ُعُيوِب اآلَخِريَن. )            (  أ  -  ِمْن ُصَوِر الَكِلَمِة الطَّ
يَِّبُة َتْزَرُع امَلَحبََّة َبنْيَ النَّاِس.                               )            ( ب- الَكِلَمُة الطَّ
َدَقاِت. َق بِِه. ُأْرِشُدُه إىل أنَواٍع ُأْخَرى ِمَن الصَّ أحُد ال َيْمِلُك مااًل لَِيَتَصدَّ

...................................................................
يَف. ِ َأْقَرُأ َغْيًبا احلَِديَث النََّبِويَّ الرشَّ

2

3

4

5

ُم َأَدائَي ُأَقوِّ

يَف ِقَراَءًة َسِليَمًة. ِ َأْقَرُأ احلَِديَث النََّبِويَّ الرشَّ
يِف. ِ ُف بَِراِوي احلَِديِث النََّبِويِّ الرشَّ ُأْعرِّ

اِكيِب. َ ُ َمَعايِن امُلْفَرَداِت َوالرتَّ ُأَبنيِّ
يَف. ِ َأْحَفُظ َغْيًبا احلَِديَث النََّبِويَّ الرشَّ

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َنَتاَجاُت التََّعلُّ

1

2

3

4
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ُسوَرُة الَقَلِم 
اآلَياُت الَكِريَمة ُ)52-44(

الدرس
 رقم )6(

يَُّأ َوَأْسَتْكِشُف َأَتَ

َقـاَل َرُسـوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: "َمـْن َقـَرَأ َحْرًفـا ِمـْن ِكَتـاِب اهللِ َفَلـُه بِـِه 
.] َمـِذيِّ ْ َحَسـنًَة، َواحلََسـنَُة بَِعـرْشِ َأْمَثاهِلَـا" ]ُسـنَُن الرتَّ

َقـَراَءِة الُقـرآِن الَكِريـِم الـَواِرُد يف احلَِديـِث  َأْسـَتنْتُِج: َفْضـُل 
يـِف.  ِ الرشَّ النََّبـِويِّ 

ُه ُمَضاَعَفُة ........................................ إنَّ

أتلو

ٓ
ن

 عرش
حسنات

 َأْلُفُظ َجيًِّدا

 

 ىه مه جه ين ىن من ٱُّٱ
 ىي مي خي حي جي يه

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰذٰر   يي
 يئ  ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ

  يب ىب نب مب زب رب
 يت ىت نت مت زت رت
 ىف يث ىث نث مث زث رث

 ىك مك لك اك يق ىق يف
 مم ام يل ىل مل يك

 ىن نن من زن رن
 مي زي  ري ٰى ين

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
 َّٱ  خب حب جب هئ

 
 

أقَرُأ اآلَياِت الَكريَمَة ِقَراءًة َسليَمة

من: اْتُرْك ِل.   

: الُقرآُن الَكِريُم. مهىه

ُل يِف إِْنزاِل  يه: َسنََتَمهَّ

الُعُقوَبِة.

ييٰذٰر: َأْمِهْلُهْم.

    ٌّ   ٍّ: اْنَتقاِمي َشِديٌد.

مئ: ُكْلَفٌة َمالِيٌَّة.

نئ: َعاِجُزوَن.

. : َسيُدنا ُيوُنُس  ىتيت 

. نث: َمُْلوٌء َغَضًبًا َوَغمًّ

اكيُب امُلْفَرداُت والتَّ
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يفىق: َأْدَرَكُتُه َرْحَُة اهللِ َتَعاىَل.

لكمك: ُأْلِقَي بَِأْرٍض ال َنَباَت فِيَها.  

يك: َمُلوٌم َعىَل فِْعِلِه. 

ىل: َفاْخَتاَرُه. 

ٰى: َينُْظُروَن إَِلْيَك بِِحْقٍد َوَعَداَوٍة.

ُأَقيُِّم تِلَوت

ــَراَءًة  ــِم ق ــوَرِة الَقَل ــْن ُس ــَة )44 - 52( ِم ــاِت الَكريَم ــَرأ اآلَي ــي َأْق ــَع َمُْموَعتِ ــاُوِن َم بِالتَّع
ــَبَة.  ــَة امُلناِس ــُع الَعالَم ــمَّ َأَض ــَراَءيِت، ُث ــَم ِق ــْم َتِقيي ــُب ِمنُْه ــِليَمًة، َوَأْطُل َس

َعَدُد األَْخَطاءِ:
اْلَعاَلَمُة:    10................

ُم َأَدائَي ُأَقوِّ

َراَءًة َسِليَمًة. َرُأ اآلَياِت الَكِريَمَة ِمْن )44 - 52( ِمْن ُسوَرِة الَقَلِم ِق َأْق
اِكيِب الواِرَدَة يف اآلياِت الَكريَمِة. َ ُ  َمَعايَن امُلْفَرَداِت َوالرتَّ ُأَبنيِّ

َأْحِرُص َعىَل تاَِلَوِة الُقْرآِن الَكِريِم.

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َنَتاَجاُت التََّعلُّ

1

2

3

 

 ىن نن من زن رن
 مي زي ري ٰى ين
 خئ  حئ جئ يي ىي ني
 َّ   خب حب جب هئ مئ

 
 

ِحَساُب نِْصِف َعاَلَمٍة لُِكِل خطأٍ



ُ
ة

َ
اِلث

َ
 الث

ُ
ة

َ
الِوْحد

َصَلت َحَيات
لِة يِف اإِلْسلِم َمَكاَنُة الصَّ

1

4

َلِة ُمْبطَِلُت الصَّ

2

ُسوَرُة اجُلُمَعِة:
 اآلياُت اْلَكِريَِمُة )1 - 4(

5

  ُسوَرُة اجُلُمَعِة:
 اآلياُت اْلَكِريَِمُة )5 - 8( 

َلِة ِة الصَّ وُط ِصحَّ ُشُ

3
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يَُّأ َوَأْسَتْكِشُف َأَتَ

َمْن َأَنا؟........

َمَواِت الُعىَل. أَنا ِعَباَدٌة ُفِرَضْت يِف السَّ

أَنا ِمْن َأَحبِّ األَْعَمِل إىِل اهللِ َتَعاىَل.

ْكُن الثَّايِن ِمْن َأْرَكاِن اإِلْسالِم. َأَنا الرُّ

اٍت يِف الَيْوِم.  َأَنا ِعَباَدٌة ُتَؤدَّى َخَْس َمرَّ

َهْل َعَرْفُتْم َمْن َأَنا؟ 

َأَنا......................

ملَِاذا حَيُْرُص امُلْسِلُموَن َعىَل َأَداِء َهِذِه الِعَباَدِة؟

.................................................................................

لِة يِف اإِلْسَلِم َمَكاَنُة الصَّ الدرس
 رقم )1(

1

2

َأْسَتنِيـُر

رٌي ِعنَْد اهللِ َتَعاىَل. ْوِم، وَفْضُلَها َكبِ اٍت يف الَي َس َمرَّ ا َخْ َرَنا اهللُ َتَعاىَل ِبَ اَدٌة أََم َب َلُة ِع الصَّ

ــالُة ِهـَي الرُّْكـُن الثَّـاين ِمـْن َأرَْكاِن        الصَّ
يـِن،  اإلِْســـاَلِم اخلَْمَسـِة، َوِهـَي َعُمــوُد الدِّ
رُِص  َها َوحَيْ افِـَظ َعلْي َوجَيِـُب َعىَل امُلْسـِلِم أَْن حُيَ

ا. َعىَل أَداِئَها يف أَْوقاهِتَ

ُة َس ي ئِ رَّ ال َرُة  اْلِفْك
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ًل َلِة يِف اإِلْسَلِمأوَّ َمَكاَنُة الصَّ

لِة ثانًيا َفْضُل الصَّ

ـٍس: َشـَهاَدِة أَْن اَل إَِلَه . 1 ـايِن ِمـْن َأرَْكاِن اإلِْسـاَلِم، َقـاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُبنَِي اإلِْسـالُم َعـىَل َخْ الرُّْكـُن الثَّ
، َوَصـْوِم َرَمَضـاَن« ـالةِ، َوإِيَتـاِء الـزََّكاةِ، َواحْلَـجِّ ـًدا َرُسـوُل اهلل، َوإَِقـاِم الصَّ  إاِّل اهللَُّ، َوأَنَّ حُمَمَّ

 ]َرَواُه الُبَخارِيُّ َوُمْسِلٌم[.

ـيَّ  ملسو هيلع هللا ىلص: أَيُّ . 2 بِ ِمـْن أََحـبِّ األَْعـَمِل إىََل اهللِ َتَعـاىَل، َفَعـِن اْبـِن َمْسـُعوٍد  َقـاَل: َسـأَْلُت النَّ

ـاَلُة َعـىَل َوْقتَِهـا« ]َرَواُه الُبَخـارِيُّ َوُمْسـِلٌم[.  الَعَمـِل أََحـبُّ إىَِل اهللِ َتَعـاىَل؟ َقـاَل: »الصَّ
اَسـُب النَاُس . 3 َل َما حُيَ اَمةِ: َقـاَل َرُسـوُل  ملسو هيلع هللا ىلص: »إّن أوَّ َي ـُد َيـْوَم الِق ْب اَسـُب َعليـِه الَع ُل َمـا حُيَ أَوَّ

ـاَلُة« ]َرَواُه أَُبـو َداُودَ[. ْم الصَّ اَمِة ِمـْن أَْعَمهِلِ َي بِـِه َيـوَم الِق

يَمٌة، ِمنَْها: للَصالِة َفَضاِئُل َعظِ
َلَواِت . 1 َئاِت، َفَقـْد َقاَل َرُسـوُل  ملسو هيلع هللا ىلص: »َمَثـُل الصَّ ـيِّ ُنـوَب َوَيْمُحو السَّ ـا الذُّ َيْغِفـُر اهللُ َتَعـاىل ِبَ

اٍت« ]َرَواُه ُمْسِلٌم[.  َس َمرَّ ِسُل ِمنُْه ُكلَّ َيْوٍم َخْ  اخلَْمِس َكَمَثِل َنٍْر َجاٍر َغْمٍر َعىَل َباِب أََحِدُكْم، َيْغَت

ٌر: َكثِرُي امَلاءِ(. )َغْم

يَُّل َأَتَ
ا. يُن َواَل َيْكَتِمُل إاِلَّ ِبَ يِن، َفال َيُقوُم الدِّ اَلُة َعُموُد الدِّ الصَّ

ْيَمةِ؟ ُصُل َلْو أََزْلنَا َعُموَد اخلَ َماَذا حَيْ
........................................................................
........................................................................

اَلِة َوالنَّْهرِ؟ ِه َبنْيَ الصَّ َب تُِج َما َوْجُه الشَّ أَْسَتنْ
.........................................................
..........................................................
.........................................................
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ُل َوَأْسَتْخِرُج َأَتَأمَّ

ـُجودِ«  َرِة السُّ ي َعىَل َنْفِسـَك بَِكْث نَّـِة، َقاِئـاًل: »َفأَِعنِّ َراَفَقَتـُه يف اجلَ َحـثَّ الرَُّسـوُل ملسو هيلع هللا ىلص َمـْن َأَراَد ُم
ُمْسِلٌم[.  ]َرَواُه 

َعُلنِي ُأَرافُِق النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف اجلَنِّة. يِف األَْمَر الذي جَيْ ِ َأْسَتْخِرُج ِمَن احلَِديِث النََّبِويِّ الرشَّ
...............................................................................

ــاَل . 2 ــاىَل، َق ــا  اهللِ َتَع ــا َرَض ــاُل ِبَ ــِة، َوَينَ نّ ــا يف اجلَ َه ــاِت َصاِحبِ ــا َدَرَج ــاىل ِبَ ــُع اهللُ َتَع ْرَف َي
ــا  ْســُجُد هللِ َســْجَدًة إاّل َرَفَعــَك اهللُ ِبَ ــُجوِد هللِ، َفإنــَك اَل َت ــَرِة السُّ ــَك بَِكْث ْي ــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َعَل بِ النَّ

ــِلٌم[. ــًة« ]َرَواُه ُمْس َئ ي ــا َخطِ ــَك ِبَ ــطَّ َعنْ ــًة، َوَح َدَرَج
ــاَلَة، . 3 ــِم الصَّ ــالُل، أَِق ــا بِ ــوُل  ملسو هيلع هللا ىلص: »َي ــاَل َرُس ــِس، َق ــُة النَّْف ــُة َوَراَح نَ ي ــا الُطَمأْنِ ــُل ِبَ ُص حَتْ

ــنَُن أيَِب َداُودَ[.  ــا« ]ُس ــا ِبَ َأرِْحنَ
مض﴾ . 4 َها َعِن امَلَعاِص، َقاَل َتَعاىَل: ﴿خصمصجضحضخض    َتنَْهى َصاِحَب

]الَعنَْكُبوت:45[.

. اعتنى الُعُلَمُء امُلْسِلُموَن بَِتْحِديِد ِجِهِة الِقْبَلِة. َوِمْن َأْبَرِز َهُؤاَلِء الُعَلَمِء: اخلََواِرْزِميُّ
ِكّيِة َعىَل اهلَواتِِف امَلْحُموَلِة. َد الِقْبَلَة ِمْن ِخاَلِل التَّْطبِيَقاِت الذَّ َوَيْسَتطِيُع امُلْسلُم َأْن حُيَدِّ

الِة. 	 َأْبَحُث َوُزَماَلِئي/زمياليت َعْن َثاَلَثِة َمَساِجَد َيِزيُد فِيَها َأْجُر الصَّ
................................................................-1
................................................................-2
................................................................-3

ْمِز . 	 اَلِة ِمْن ِخاَلِل الرَّ ُأْنِشُد َمَع ًزَماَلِئي/ َزِمْياَليِت أْنُشْوَدًة َعْن الصَّ

َأْسَتِزيُد
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َياِضّيـِة: أّن َأْفَضَل  بَِيـِة الرِّ ْ ـُد امُلْخَتُصـوَن يِف الرتَّ ُيَؤكِّ
َعًة  َرًة، َوُمَوزَّ التَّْمِرينَـاِت َمـا َكاَنـْت َيْوِميَّـًة، َوُمَتَكـرِّ
وُط  ُ َعـىَل َأْوَقاِت الَيـْوِم، َوَغـرْيَ ُمِْهَدٍة؛ َوِهـِذِه الرشُّ

اَلِة. َهـا َتَتَواَفـُر يف الصَّ ُكلُّ

مع َياَضِةَأربُِط الرِّ

ُأَنظُِّم َتَعلُِّمي

أْسُمو بِِقَيِمي

1-  ُأحافُِظ عىل الَصَلواِت يف َوقتَِها.
............................................................................   -2
............................................................................   -3

َفْضُلَها:
يَِّئاِت.  ُنوَب َومَتُْحو السَّ 1- َتْغِفُر الذُّ

................................-2

................................-3

................................-4

َمَكاَنُتَها:
1- الرَّْكُن الثَّاين يِف اإلِْساَلِم. 

............................-2

............................-3

............................-4

َلِة يِف اإلسلم َمكانُة الصَّ
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ِحيَحَة بَِوْضِع إَِشاَرِة )       (، والِعَباَرَة اخلََطَأ بَِوْضِع إَِشاَرِة )       ( فِيَم َيْأيِت: ُأَميُِّز الِعَباَرَة الصَّ

الِة.   )             (   َرَجاِت ِعنَْد اهللِ َتَعاىَل االْلتَِزاُم بِالصَّ   أ . ِمْن َأْسَباِب َرْفِع الدَّ

ْكُن الثَّالُِث ِمْن أْرَكاِن اإِلْسالِم.                       )             (      الُة ِهَي الرُّ ب. الصَّ

ْوُم.                  )             ( ُل َعَمٍل حُيَاَسُب َعَلْيِه الَعْبُد َيْوَم الِقَياَمِة الصَّ ج . َأوَّ

وِر.                        )             ( ُ َعاَدِة َوالرسُّ الِة حَيُْصُل امُلْسِلُم َعىَل السَّ  د . بِالصَّ

3

الَة، َأِرْحنا ِبَا". ُسوِل ملسو هيلع هللا ىلص:" َيا باِلُل، َأِقِم الصَّ الِة الذي َدلَّ َعَلْيِه َقْوُل الرَّ ُ َفْضَل الصَّ  ُأَبنيِّ
...........................................................................

الِة مْن َأَحبِّ األَْعَمِل إىِل اهللِ َتَعاىَل، ما الذي جَيُِب َأْن َأُقوَم  َحتَّى َيكوَن َأَداُء الصَّ
بِِه؟........................................................................

............................................................................

4

5

َأْخَتِبُ َمْعُلوَمات

َلَواِت اخلَْمَس؟........................................ ٌد ملسو هيلع هللا ىلص الصَّ بِمذا َشبََّه َسيُِّدَنا حُمَمَّ

اَلِة. َأْذُكُر َفْضَلنْيِ لِلصَّ
................................-2      ..........................................-1

1

2

ُم َأَدائَي ُأَقوِّ

أَتَعَرُف َعىل َمَكاَنِة الَصالِة يف اإلْساَلم.
ُ َفْضَل الَصالِة ِعنَد اهللِ َتَعاىل. ُأَبنيِّ

َأْحِرُص َعىل امُلَحاَفَظِة َعىل الَصَلَواِت يف َوْقتَِها.

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َنَتاَجاُت التََّعلُّ

1

2

3
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ُسوَرُة اجُلُمَعِة
 اآلَياُت الَكِريَمُة )1 - 4(

الدرس
 رقم )2(

يَُّأ َوَأْسَتْكِشُف َأَتَ
ــاَل:  ــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َق ــاِزٍب  َأنَّ النَّبِ ــِن َع ــرَباِء ب ــِن ال     َع

نُــوا الُقــْرآَن بَِأْصَواتُِكــْم" ]َرَواُه َأبــو َداُوَد[. "َزيِّ
ــْن  ــا ِم ــِف َأَدًب ي ــويِّ الرشَّ ــِث النََّب ــَن احلَِدي ــَتنْتُِج ِم َأْس

ــِم. ــْرآِن الَكِري ــاَلَوِة الُق آَداِب تِ
.................................................... 

أتلو

َأْلُفُظ َجيًِّدا

 

  ىم مم خم حم  جم يل  ىل مل خل ُّٱ
 مه جه ين ىن من خن حن جن يم
 ىي مي خي حي  جي يه ىه
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 زب رب  ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
  يت نتىت مت زت رت يب ىب مبنب
  َّ نث مث زث رث

 
 

 يمجن

جنيم
 حن
 حن
  حن

 

 ٰى ٰر ٰذ يي

أقَرأ اآلَياِت الَكريَمَة ِقَراءًة َسليَمة

ُه اهللَ. خلمل: ُينَزِّ

ىميمجنحن: 
ِمْن َأْسَمِء اهللِ َتَعاىَل احلُْسنَى.

وَن  مه: الَعَرُب امُلَعاِصُ
ٍد ملسو هيلع هللا ىلص. لَسيِِّدَنا حُمَمَّ

ُرُهْم. مي: ُيَطهِّ

.     ُّ: ُبعٌد َعِن احلَقِّ

اكيُب امُلْفَرداُت والتَّ
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ُأَقيُِّم تِلَوت

بِالتََّعاُوِن َمَع َمُْموَعتِي َأْقَرُأ اآلَياِت الَكِريَمَة )1 - 4( ِمْن ُسوَرِة 
َأَضُع  ُثمَّ  ِقَراَءيِت،  َتْقييَم  ِمنُْهْم  َوَأْطُلُب  َسِليَمًة،  ِقَراَءًة  اجلُُمَعِة 

الَعالَمَة امُلنَاِسَبَة:

َعَدُد األَْخَطاءِ:
اْلَعاَلَمُة:    10................

ُم َأَدائَي ُأَقوِّ

َأْقَرُأ اآلَياِت الَكِريَمَة )1 - 4( ِمْن ُسوَرِة اجلُُمَعِة ِقَراَءًة َسِليَمًة.
اِكيِب الَواِرَدَة يِف اآلَياِت الَكِريَمِة. َ ُف َمَعايِنَ امُلْفَرَداِت َوالرتَّ َعرَّ َأتَّ

رٍ. يٍف بُِخُشوِع َوَتَدبُّ ْرآِن الَكِريِم يِف َمَكاٍن َنظِ أَْحرُِص َعىَل تِاَلَوِة الُق

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َنَتاَجاُت التََّعلُّ

1

2

3

إَِضاَءٌة

ُسوَرُة اجُلُمَعِة: 
ُسْوَرٌة َمَدنِيَّـٌة، آَيـــاهُتَا 
)11(، يف اجلُْزِء الَثاِمن 

َوالِعرْشين.

ِحَساُب نِْصِف َعاَلَمٍة لُِكِل خطأٍ
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يَُّأ َوَأْسَتْكِشُف َأَتَ

ـاَلِة، و األُُمـوَر التي َيُقـوم ِبَا يف  ُأَميِّـُز يف األُُمـوَر التـي َيُقـوُم ِبَـا امُلَصـيلِّ َقْبـَل الصَّ
اَلِة.  الصَّ َأْثنـاِء 

أ( ُأموٌر َيُقوُم ِبا امُلَصيلِّ َقْبَل الَصالِة:..........................................
ب( ُأموٌر َيُقوُم ِبا امُلَصيلِّ يف أْثنَاِء الَصالِة:.....................................

الِة؟ ي األُموَر التي َتْأيِت َقْبَل الصَّ َماذا ُنَسمِّ
................................................................................

لِة ِة الصَّ ُشوُط ِصحَّ الدرس
 رقم )3(

1

2

ُد ِمْن دُُخوِل َوْقِت الَصالِة الَتَأكُّ

ِةالُوُضوُء َراَءُة اْلَفاحِتَ ِق

ُجوُد الرُُّكوُعالسُّ

الُة َصِحيَحـًة جَيُِب َعىَل  ـى َتكـوَن الصَّ      َحتَّ
يِف  ُخـوِل  الدُّ ـَل  ْب َق بأمـوٍر  َيْلَتـِزَم  أَْن  امُلْسـِلِم 
ـُد ِمـْن دُُخـوِل الَوْقِت،  َأكُّ ـالةِ، ِمنَْهـا: التَّ الصَّ

َلِة. ْب اُل الِق َب َهاَرُة، َوِسرْتُ الَعْوَرةِ، َواْستِْق َوالطَّ

ُة َس ي ئِ رَّ ال َرُة  اْلِفْك
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َأْسَتنِيـُر

الطََّهاَرُةثانًيا

 َ ــاِس، َوأَْن ُيَصــيلِّ َب ــَدِن، واللِّ ــأَ، َوأَْن َيُكــوَن َطاِهــَر الَب ــالَة أَْن َيَتَوضَّ ُيْشــرَتَُط َعــىَل َمــْن َأَراَد الصَّ
يف َمــَكاٍن َطاِهــرٍ.

ــحُّ  ــالةِ، َوال َتِص ــوِل يِف الصَّ ُخ ــَل الدُّ ْب ــيلِّ َق ــا امُلَص ــوُم ِبَ ــاٌل َيُق ــَي أَْفَع ــالةِ: ِه ــِة الصَّ رُشُوُط ِصحَّ
ــا: ٌة، ِمنَْه ــدَّ ــالِة رُشُوٌط ِع ــِة الصَّ ــا. َولِِصحَّ ــالُة ُدوَنَ الصَّ

ًل  َسْتُ الَعْوَرِةأوَّ

ــنْيَ  ــا َب ــِر َم ــْوَرُة لْلَذَك ــاِء الصــاَلَةِ، َوالَع ــُه يِف أْثنَ ــرَت َعْوَرَت ْس ــَي َوَي ــىَل امْلَُصــيلِّ أَْن ُيَغطِّ ــُب َع  جَيِ
ــنِي.  ــَه والَكفَّ ــَدها إال الَوْج ــَع َجَس ي ــي مَجِ ــرُتُ َوُتَغطِّ ْس ــْرأُة َفَت ــا امَل ــِة أمَّ َب ُرَك ِة َواْل َّ ــرسُّ ال

الةِ: ُه يف الصَّ َي ْزُء الذي جَيُِب أْن ُنَغطِّ اجلُ

ُة: َي َوُر اآلتِ ِه الصُّ ْي َهاَرِة الذي َتُدلُّ َعَل َنوُْع الطَّ

...............................................................................................................

ُن وِّ ُأَل

َأْسَتنْتُِج

الَعْوَرُة:
َأْجَزاٌء ُمَعيَّنٌَة ِمْن 
اجِلْسِم جَيُِب َأْن 

َيَها. ُنَغطِّ

إَِضاَءٌة
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ُدُخوُل الَوْقِتثالًثا

اْستِْقَباُل الِقْبَلةرابًعا

ِه،  ِي ٌد ُتَصىلَّ فِ َلَواِت اخلَْمِس َوْقُت حُمَدَّ ُلُكلِّ َصاَلٍة ِمَن الصَّ
َل دُُخوِل الَوْقِت َوَيأَْثُم بَِتأِْخريَِها َعْن  ْب اَلُة َق َواَل َتِصحُّ الصَّ

َوْقتَِها. قاَل َتَعاىَل: ﴿نيىيييجئحئخئ 
َساءِ: 103[  مئ﴾ ]النِّ

الةِ. َها يف الصَّ ْي ُه إَِل َلَة التي َنَتَوجَّ ْب الِق

الِة، َوِمْن َهِذِه الَوَساِئِل: َعِت الَوَساِئُل التي ِمْن ِخالهَلَا َنْسَتطِيُع َمْعِرَفَة َوْقِت الصَّ َتنَوَّ

ِيِة الُبوَصَلِة وَدْوِرَها يِف 	  نِت َوَأْبَحُث َعْن َأَهِّ يِت َأْرِجُع إىَِل ااِلْنرَتْ بُِمَساَعَدِة َأَحِد َأْفَراِد ُأْسَ
ُث ُطاَلَب/ طالِبات الَصِف يِف امَلْدَرَسِة َعْن َذلَِك. اِه الِقْبَلِة، َوَأْحدِّ ِديِد اجِِتَ حَتْ

ْمِز.	  اَلِة ِمْن ِخاَلِل الرَّ ِة الصَّ ْوَط ِصحَّ ُأَشاِهُد َمَع ُزَماَلِئي/ َزِمْياَليِت رُشُ

َأْسَتِزيُد

ِدَساَعُة امَلْسِجِد اهلَاتُِف النََّقاُلَساَعُة الَي

ُن وِّ ُأَل

َلُم َأَتعَّ

األَذاُن: ُهو إْعالٌم بُِدُخوِل َوْقِت 
الَصالةِ، َفَكاَن امُلَؤذُِنوَن َقِديًم 

َيَؤذِنوَن َعىل َمكاَِن ُمرَتِفعٍ، َعىل 
ا  املِْئَذَنِة، أْو َسْطِح امَلْسِجِد ، أمَّ
ُيؤذُِّن املَؤذُِّن ِمن ِخالَِل  اآلن َف

رِي الَصْوِت. أْجِهَزِة َتْكبِ
ُة امُلرَشََّفُة. َب َلِة، َوِهَي الَكْع ْب ْم إىِل الِق ُه امُلْسِلُموَن يِفِ َصاَلهِتِ َيَتَوجَّ
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ُأَنظُِّم َتَعلُِّمي

َلِة ِة الصَّ وُط ِصحَّ ُشُ

ــرٌي يف  ــُه َدْوٌر َكبِ ــاٍم َل ــِدي بِاْنتَِظ ــَل األَْي ــوِء َأنَّ َغْس ــِة الُوُض يَّ ــىَل َأَهِ ــُدلُّ َع ــي َت ــوِر الت ــَن األُُم ِم
ــِة. ــَراِض َواألَْوبَِئ ــَن األَْم ــِة ِم الِوَقاَي

مع الُعُلوِمَأربُِط

َسرْتُ الَعْوَرِة

............

............

............

أْسُمو بِِقَيِمي

اَلِة. ِة الصَّ وِط ِصحَّ 1-  َأْحِرُص َعىَل االْلتَِزاِم برُِشُ
............................................................................   -2
............................................................................   -3
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حيَح بَِوْضِع إَِشاَرِة )      ( و الِفْعِل اخلََطأِ بَِوْضِع إَِشاَرِة )       ( فيَم َيْأيِت:4 ُأَميُِّز الِفْعَل الصَّ

الِة.           )             ( ْهِر َقْبَل ُدِخوِل َوْقِت الصَّ  أ . َصىلَّ َأْحَُد َصالَة الظُّ

َأ.                            )             ( الِة ُدوَن َأْن َتَتَوضَّ يُن لِلصَّ ب. َقاَمْت نرِْسِ

ج. َصلَّْت ِريُم َوَوْجُهَها َمْكُشوٌف.                                         )             (
الِة الذي َدلَّ َعَلْيِه َقْوُلُه َتَعاىَل:﴿نيىيييجئ ِة الصَّ ُط ِصحَّ َما رَشْ

حئخئ مئ﴾؟ ...........................................

2

َهاَرُة ِةالطَّ َب ُه لِْلَكْع الَتَوجُّ

اَلِة النََّظاَفُةدُُخوُل َوْقِت الصَّ

َلِة ْب اُل الِق َب ُْباْستِْق األَْكُل َوالرشُّ
األََذاُن

اَلِة. ُخوِل يف الصَّ ُد ِمْن َطَهاَرهِتَا َقْبَل الدُّ ُ َثالَثًة ِمَن األُموِر التي جَيُِب الَتَأكُّ أَبنيِّ
  أ ( ..............................................................................

ب(...............................................................................

ج( ...............................................................................

3

5

َأْخَتِبُ َمْعُلومات

اَلِة. ِة الصَّ وِط ِصحَّ ُح َمْفُهوَم رُشُ ُأَوضِّ
................................................................................

اَلِة َوَما ُينَاِسُبَها ِمَن امَلَعايِن امُلَقابَِلِة. ِة الصَّ وِط ِصحَّ َأِصُل بَِخطٍّ َبنْيَ رُشُ

1

ُم َأَدائَي ُأَقوِّ

اَلِة. ِة الصَّ وِط ِصحَّ ُح َمْفُهوَم رُشُ   ُأَوضِّ

اَلِة. ِة الصَّ وَط ِصحَّ ُ رُشُ   ُأَبنيِّ

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َنَتاَجاُت التََّعلُّ

1

2



74

اَلةِ. ي َدْرًسا َعْن الصَّ ُمَعِة، َفَوَجَد اإلَِماَم ُيْعطِ يِه أِلََداِء َصاَلِة اجلُ َذَهَب حَمُْموٌد َمَع أَبِ
َرَكِة. َرُة احلَ الَة َكْث ْبطُِل الصَّ ْرَس َوَكاَن ِمَا َقاَلُه إَماُم امَلْسِجِد إِنَّ ِمَّا َي ْسَتِمُع الدَّ َفَجَلَس َي

ـاَلُة َفَصـىلَّ بَِجانِـِب حَمُْمـوٍد َصِديُقُه ُعَمـُر، ِعنَْدَهـا اَلحَظ حَمُْمـوٌد َكثـَرُة َحَرَكَة  يَمـِت الصَّ أُِق
َرَكِة  ـَرَة احلَ ـالةِ، َقاَل حَمُْمـودٌ: َيا َصِديِقـي، إِنَّ َكْث ـاَلةِ. َوَبْعـَد االْنتِهـاِء ِمن الصَّ َصِديِقـِه يف الصَّ

ُلَها. ْبطِ ـاَلِة ُت يف الصَّ
َقاَل ُعَمُر: َوَكْيَف َذَلَك؟

َرَكِة الَكثِريَةِ. ُطُل بِاحلَ ْب الَة َت ْرِس أَنَّ الصَّ َقاَل حَمُْمودٌ: َلَقْد َأْرَشَدَنا اإلَِماُم يف الدَّ
مَّ أُِجيُب: ابَِق، ُث ُل احِلَواَر السَّ َأَتأَمَّ

الةِ؟ ُ َعن رأِيي  يِف ُسُلوِك ُعَمَر يف الصَّ  أَُعربِّ
............................................................
............................................................

اَلةِ. ْرِكِه يف الصَّ أَْذُكرُ التََّصَُّف الذي َأْرَشَد إَِماُم امَلْسِجِد إىل َت
.............................................................
.............................................................

يَُّأ َوَأْسَتْكِشُف َأَتَ

ُمْبطَِلُت الَصَلِة الدرس
 رقم )4(

َأْرَكاِن  ِمـْن  ُرْكـٌن  ـاَلُة  الصَّ
التَّْقِصرُي  الجَيُوُز  اإِلْسـاَلِم، 
فِيهـا برتكهـا، َوجَيِـُب َعـىَل 
امُلْسـِلِم َأْن ُيَؤِدَيَا َكـَم َأَمَرَنا 

اهللُ َتَعـاىَل.

إَِضاَءٌة

الُة إَِذا َفَقـَدْت رُْكنًا ِمْن َأرَْكاِنَا،  ُطـُل الصَّ ْب      َت
تَِهـا، أَْو دََخَل  أَْو اْخَتـلَّ رَشٌْط ِمـْن رُشُوِط ِصحَّ

ْيَسْت ِمنَْها. يَها َتَصَُّفاٌت َل فِ

ُة َس ي ئِ رَّ ال َرُة  اْلِفْك
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َأْسَتنِيـُر

الَة وجَتَعُلَها َغرَي َصِحيَحٍة، َوِمن ُمْبطِالِت الَصالة: ْبطُِل الصَّ الةِ: ِهَي أُُموٌر ُت ْبطِاَلُت الصَّ ُم

ًل لِة، ِمْثَل:أوَّ ِة الصَّ وِط ِصحَّ ٌط ِمْن ُشُ إَِذا اْخَتلَّ َشْ

اَلةِ، أَِو اْنِكَشاِف الَعْوَرةِ. . اْنتَِقاِض الُوُضوِء يف أَْثنَاِء الصَّ
يم َيأيِت: َؤاِل فِ وَرِة َوالسُّ َبنْيَ الصُّ

لِة، ِمْثَل:ثانًيا ًدا ) ُجْزًءا َأَساِسيًّا( ِمَن الصَّ إَِذا َتَرَك ُرْكنًا ُمَتَعمِّ

ُجودِ. ْرِك الرُُّكوِع أَِو السُّ ِة أَِو َت ْرِك ِقراءِة الَفاحِتَ .َت

َأْربُِط

َباسِ؟ َذا اللِّ وُز َصالُة الرَُّجِل ِبَ 1- َهْل جَتُ

.......................................

اَلةِ؟ ْهِر يِف أَْثنَاِء الصَّ الُة إِذا اْنَكَشَف أَْسَفُل الظَّ 2- َهْل َتِصحُّ الصَّ

.......................................

الةِ. ِة الصَّ 3- أَْسَتْذِكُر رَشًْطا آَخَر ِمْن رُشُوِط ِصحَّ

.......................................
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ــي  ــوَرِة اَلتِ ــالَِة بالُص ــْن أرَْكاِن الَص ــٍن ِم ــُل ُكلَّ رُْك ــاَلِة أَِص ــُض َأرَْكاِن الصَّ ــيل  َبْع ــا َي يف َم
ــأيت: ــا ي ِ ــُبها يِف ُكلٍّ م ُتنَاِس

َراِم   َتْكبِريَُة اإلِْح

ُجوُد السُّ

ِة َراَءُة الَفاحِتِ  ِق

الرُُّكوُع

ْسِليُم التَّ

ُد األَِخرُي َشهُّ  التًّ

لِة، ِمْثَل:ثالًثا َإذا َقاَم امُلَصيل بِأْعَمٍل َلْيَسْت ِمْن َأْعَمِل الصَّ

ُْب َعْمًدا. 1( األَْكُل أَو ِالرشُّ
َرَكُة الَكثِريَُة َعْمًدا. 2( احلَ

الةِ. َة، ُثمَّ َأْكُتُب أَْسَفَل ُكلِّ ُصوَرِةٍ اْسَم الِفْعِل الذي ُيَؤدِّي إىَِل ُبْطالِن الصَّ َي َوَر اآلتِ أَُشاِهُد الصُّ

..............................

أَِصُل

اُشاِهُد َوأْسَتنتُج

ْرَتِفعٍ. ِحُك بَِصْوٍت ُم 3( الضَّ
4( الَكاَلُم َعْمًدا.
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لِة َعاِمًدا، ِمْثَل: رابًعا َياَدُة يِف َأْعَمِل الصَّ الزِّ

ِزيادِة رُُكوٍع أَْو ُسُجوٍد أَْو رَْكَعٍة. 

ُأَنظُِّم َتَعلُِّمي

َدٍة، ِمنَْها: لُة يف َحاَلٍت ُمَتَعدِّ َتْبُطُل الصَّ

ـالِة َبُطَلْت َصاَلُتـُه، وَمْن َبُطَلـْت ًصالُتُه   َمـْن َتَكلَّـَم بِاهلَاتِـِف يف َأْثنَـاِء الصَّ
جَيِـْب َعَلْيـِه  أْن ُيعيَدها.

ْمِز	  اَلِة ِمْن ِخاَلِل الرَّ ُأَشاِهُد َمَع ًزَماَلِئي/ َزِمْياَليِت ُمْبطِاَلِت الصَّ

َأْسَتِزيُد

الِة،  ــِة الصَّ طـًــا لِِصحَّ ــُه إىَِل الِقْبَلــِة رَشْ ُيْعَتــرَبُ التََّوجُّ
َفــُة ِهــَي ِقْبَلــُة امُلْســِلِمنَي مَجِيًعــا أْينـَـم  َفالَكْعَبــُة امُلرَشَّ

َســَكنوا يِف مَجيــِع أْنَحــاِء األَْرِض.

مع الْجتَِمِعيَّاِتَأربُِط

ل ال�ش

نوب احلج

ق ال�ش

الغرب

ٌط  إَِذا اْخَتلَّ رَشْ
وِط   ِمْن رُشُ

الِة،  ِة الصَّ ِصحَّ
ِمْثَل:

............

............

............

إِذا َتَرَك ُرْكنًا 
ًدا  )ُجْزًءا  ُمَتَعمَّ

َأَساسيًّا( ِمَن 
الِة، ِمْثَل: الصَّ
............
............
............

إَذا َقاَم امُلَصيِل 
بِأْعَمٍل َلْيَسْت ِمْن 

َأْعَمِل الَصالِة، 
ِمْثَل:

............

............

............

َياَدُة يِف َأْعمِل  الزِّ
الِة َعاِمًدا،  الصَّ

ِمْثَل:
............
............
............
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َأْخَتِبُ َمْعُلومات

الِة. ُف َمْعنَى ُمْبطِاَلِت الصَّ َأَتَعرَّ
.....................................................................................

ِحيَحِة. َأَضُع َداِئَرًة َحْوَل َرْمِز اإِلَجاَبِة الصَّ
الُة إِذا َفَقَدْت ُرْكنًا َأَساِسيًّا ِمنَْها، ِمْثَل: 1.  َتْبُطُل الصَّ

 َعَدُم الطََّهاَرِة. أ.
َكْشُف الَعْوَرِة.   ب.
ُجوِد.ج. َتْرُك السُّ
 َعَدُم اْستِْقَباِل الِقْبَلِة.د.

تَِها، ِمْثَل: وِط ِصحَّ ٌط ِمْن رُشُ الُة إَِذا اْخَتلَّ رَشْ 2.   َتْبُطُل الصَّ
 َتْرُك التَّْسِليِم.    أ.

 اْنتِقاُض  الُوُضوِء.    ب.
 األَْكُل.        ج.
ُب. د. ْ الرشُّ

الِة َعاِمًدا، ِمْثَل: الُة إَِذا زاَد امُلَصيّل يف َأْعَمِل الصَّ 3.  َتْبُطُل الصَّ
ًدا. أ.  َزاَد َرْكَعًة يِف َصاَلتِِه ُمَتَعمِّ

ًدا.  ب.  َزاَد ُرُكوًعا ُمَتَعمِّ
ًدا. ج.  َزاَد ُسُجوًدا ُمَتَعمِّ
 مَجِيُع َما ُذِكَر. د.

1

2

أْسُمو بِِقَيِمي

1-   َأبتِعُد َعن الُسلوَكاِت اَلتي ُتبطُل الَصالِة.
............................................................................   -2
............................................................................   -3
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الة: ُلوِك الذي اَل َيْبُطُل الصَّ َأَضُع إَِشاَرَة )           (  بَجانِب السُّ
1.  الُعطاُس.                                      )         (
)          (         . دُّ َعىل االّتصاِل اهلاتِِفيِّ 2.  الرَّ
3.  اْستِْخَداُم املِنِْديِل ِعنَْد احلَاَجِة.    )          (

3

الُة َصِحيَحٌة َلٌةالصَّ الُة َباطِ الصَّ

َأْمَأُ اجلَْدَوَل بَِم ُينَاِسُبه فِيَم َيْأيِت: 4

1

2

3

4

ُلوُك السُّ

الِة اِء الصَّ َن
ْ
ث
َ
ي أ

ف
ُب � ْ َّ  َوال�ش

ُ ْ
ك

أَ
ال

الِة ي الصَّ ِ
ف

� 
ُ
ة َ �قَ ْ �قَ ال

الِة اَء الصَّ َن ث
َ
وِد أ ُج ُس َع ال ْوِض ي َم

ف
ُر �

َ
ظ َن ال

ِة
َ

َصال ي ال ِ
ف

ِة �
َ
ف َّ َ ِة امُل�ش َب ْع

َ
ك  ال

َ
ه ِإل وُج َت ال

ُم َأَدائَي ُأَقوِّ

اَلِة. ُف َمْفُهوَم َمْبطِاَلِت الصَّ َأَتَعرَّ
الَة. ُأْعطِي َأْمثَِلًة حِلَاالٍت ُتْبطُِل الصَّ

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َنَتاَجاُت التََّعلُّ

1

2
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 لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱ 
 رن مم  ام يل ىل يكمل ىك مك
 ني  مي زي ري ٰى ين ىن مننن زن
 خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
 مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب
  خص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح
 جغ  مع جع حطمظ مض خض حض جض مص
 َّ  جك مق حق مف خف حف جف مغ

 

أقَرأ اآلَياِت الَكريَمَة ِقَراءًة َسليَمة

يف: الِكتاُب الذي 

. ُأنَِزَل َعىل َسيِِّدَنا ُموَسى 

يك: ُكُتًبا.

ِة. نُُوا بِالَيُهوِديَّ جئ: َتَديَّ

هَتَْرُبوَن  حضخض: 

ِمنُْه.

اكيُب امُلْفَرداُت والتَّ

ُسوَرُة اجُلُمَعِة
 اآلَياُت الَكِريَمُة )5 - 8(

الدرس
 رقم )5(

يَُّأ َوَأْسَتْكِشُف َأَتَ

َأْسَتْخِرُج ِمَن الِعَباِرِة اآلتَِيِة َأَدَبنْيِ ِمْن آَداِب التِّالَوِة:
ــٍر َوَنظِيــٍف؛  ــَكاٍن َطاِه ــا يِف َم ــىل َيْوِميًّ ــاٍذ َولْي ــُة ُمَع ــُس َعاِئَل ِل جَتْ

ــٍر. ــِم بُِخُشــوٍع َوَتَدبُّ ــْرآِن الَكِري ــاَلَوِة الُق لِتِ
................................................-1
................................................-2

أتلو

َأْلُفُظ َجيًِّدا
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ُأَقيُِّم تِلَوت

بِالتََّعــاُوِن َمــَع َمُْموَعتـِـي َأْقــَرُأ اآلَيــاِت الَكِريَمــَة )5 - 8( ِمــْن ُســوَرِة اجلُُمَعــِة ِقَراَءًة َســِليَمًة، 
َوَأْطُلــُب ِمنُْهــْم َتْقِييــَم ِقــراَءيت، ُثــمَّ َأَضــُع الَعالَمَة امُلنَاِســَبَة:

َعَدُد األَْخَطاءِ:
اْلَعاَلَمُة:    10................

ُم َأَدائَي ُأَقوِّ

َأْقَرُأ اآلَياِت الَكِريَمَة )1 - 4( ِمْن ُسوَرِة اجلُُمَعِة ِقَراَءًة َسِليَمًة.
َاِكيِب الَوارَِدَة يِف اآلَياِت الَكِريَمِة. َرَداِت َوالرتَّ رَُّف َمَعايِنَ امُلْف َع َأتَّ

رٍ. يٍف بُِخُشوِع َوَتَدبُّ ْرآِن الَكِريِم يِف َمَكاٍن َنظِ أَْحرِص َُعىَل تِاَلَوِة الُق

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َنَتاَجاُت التََّعلُّ

1

2

3

ِحَساُب نِْصِف َعاَلَمٍة لُِكِل خطأٍ
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ُ
اِبَعة  الرَّ

ُ
ة

َ
الِوْحد

َأرَتقي بِأْخلِقي
يُف: احَلديُث الشَّ

 »الَفْوُز بِاجَلنَِّة«

1

آَداُب النَّْوِم َوالْستيَقاِظ

2

3

ُسوَرُة اجُلُمَعِة: 
اآلَياُت الَكريَمُة )11-9( 

4
ُة ُأمِّ َسيِِّدَنا  ِقصِّ

5ُموَسى 

َنَظاَفُة َبَلِدي
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َم َعـىَل َوالَِدْيـِه، َوإِذا دََخَل  َتُه َسـلَّ ْي ـَم دََخَل َب َخالِـٌد َشـابٌّ َخُلوٌق ُكلَّ
ِمـِه َوَعـىَل ُزَماَلِئـِه، َوإِذا َذَهـَب إىَِل امَلْتَجـِر  َم َعـىَل ُمَعلِّ ـفَّ َسـلَّ الصَّ
َه َبنْيَ النَّـاِس َيِزيُد  ـاَلِم َوَنـرْشَ َم َعـىَل امَلْوُجودِيـَن؛ أِلَنَّ إِْظَهاَر السَّ َسـلَّ

نَِّة. ـَة، َوَهـِذِه األَْخالُق ِمـْن أَْسـَباِب الَفـْوِز بِاجلَ امَلَحبَّ
اَلمِ؟ رُِص َخالٌِد َعىَل إلَقاِء السَّ اَذا حَيْ ُ َرأْيِي: ملَِ ُأَبنيِّ

................................................................................

َأْسَتْذكُِر:َكاَن َأُبوُهَرْيَرَة  ُماَلِزًما للنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وِمْن ِصَفاتِِه َأنَُّه:
........................................................................................

يَُّأ َوَأْسَتْكِشُف َأَتَ

الدرس الَفْوُز بِاجَلنَِّة
 رقم )1(

إَِضاَءٌة

َتِيَُّة اإِلْسَلِم: 
اَلُم َعَلْيُكْم  السَّ

َوَرْحَُة اهللِ 
َوَبَرَكاُتُه.

أْفَهُم َوأْحَفُظ

َرة  َقاَل: َقاَل َرُسوُل  ملسو هيلع هللا ىلص: َعْن أيَِب ُهَرْي
ى  َحتَّ ُتْؤِمنُوا  َواَل  ُتْؤِمنُوا،  حّتى  نََّة  اجلَ َتْدُخُلوَن  اَل   ((
ُتْم: أَْفُشوا  ْب اَب ٍء إَِذا َفَعْلُتُموُه حَتَ وا، أَواَل أَُدُلُكْم َعىَل َشْ ابُّ حَتَ

نَُكْم (( ]َرَواُه ُمْسِلٌم[. ْي اَلَم َب السَّ

َأْفُشوا: َأْكثُِروا.

اكيُب امُلْفَرداُت والتَّ

الِم  ٌد ملسو هيلع هللا ىلص إىِل إِْفَشاِء السَّ       َأْرَشـَدنا َسيُِّدَنا حُمَمَّ
اِس، َوَجَعَل َهـذا اخلُُلَق  لِنَـرْشِ امَلَحبَّـِة َبنْيَ النَـّ

ِمْن َأْسَباِب الَفْوِز بِاجلَّنَِّة.

ُة َس ي ئِ رَّ ال َرُة  اْلِفْك
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َأْسَتنِيـُر

ًل ٌط لُِدُخوِل اجَلنَِّةأوَّ اإليَمُن َشْ

َعَمـِل  إىَِل  َوَأْرَشـَدنا  نَّـِة،  اجلّ لُِدُخـوِل  ملسو هيلع هللا ىلص أن اإلِيـَمَن رَشٌْط  ـيُّ  بِ النَّ  َ َبـنيَّ

َتِزيـُد اإلِيـَمَن. التـي  اَعـاِت  الطَّ

امَلَحبَُّة ِمْن َمَظاِهِر اإِليَمِنثانًيا

َوابَِط  ـَة َبـنْيَ النَّاِس َتِزيـُد اإليَمَن، َوَتنْـرُشُ امَلَودََّة واألََمـاَن، َوُتَقـوِّي الرَّ ـّيُ ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ امَلَحبَّ بِ أَْخرَبََنـا النَّ
ـَراِد امُلْجَتَمعِ. َبـنْيَ أَْف

ُر ُأَفكِّ

نَّة. ا يِف دُُخول اجلَ ًب بَِعَمٍل َصالٍِح َيِزيُد إيميِن َوَيُكوُن َسَب
.................................................................

َأْسَتْخِرُج

ِة َبنْيَ النَّاِس: َب َعىل امَلَحبَّ َر املرَتتِّ ِمْن ِخالِل الفَقرِة الَسابَقة أَسَتخرُج األَث

ُة َبنْيَ النَّاِس َتِزيُد............................امَلَحبَّ

ُة َبنْيَ النَّاِس ُتَقوِّي............................ امَلَحبَّ

َلِم َسَبٌب لِْلَمَحبَِّة َبنْيَ النَّاِسثالًثا إِْفَشاُء السَّ

: َة، َوَيُكوُن َذلَِك َعىَل ُصوَرَتنْيِ اَلِم َبنْيَ النَّاِس َسَبٌب لِلَمَحبَّ يُّ ملسو هيلع هللا ىلص إىِل أَنَّ اإِلْكَثاَر ِمْن السَّ بِ َأْرَشَدَنا النَّ
َرَكاُتهُ.. 1 ُة اهللِ َوَب ُكْم َورَْحَ ْي اَلُم َعَل َدُأ َمْن َتْلَقاُه بَِقْولَِك: السَّ ْب َلمِ: َوَيُكوُن َذلَِك بِأَْن َت إِْلَقاُء السَّ
َرَكاُتهُ.. 2 ُة اهللِ َوَب اَلُم  َورَْحَ ُكُم السَّ ْي ِه بَِقْولَِك: َوَعَل ْي ُردَّ َعَل الِم َت َلمِ: َفإِذا َبَدَأَك أََحٌد بِالسَّ َردُّ السَّ

خم  حم جم  ﴿ : َة بِأَْحَسَن ِمنَْها، َفَقاَل اهللُ َعزَّ َوَجلَّ ِحيَّ ُردَّ التَّ َو َلَقْد َأْرَشَدَنا اهللُ َتَعاىَل إىَِل أَْن َن
مي﴾ ]النساء: 86[. جيحيخي مهٰه جه من خن حن جن مم

إَِضاَءٌة

اجلنَّـُة: ِهـــَي َداُر 
َها  اجلََزاِء التي َأَعدَّ
اهللُ َتَعاىَل لِِعَبــاِدِه 

امُلْؤِمننَِي.
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الُم َعىَل..... اَلِم.َيُدلُّ السَّ بِالسَّ

اَلَمِة ِمْن... الِم َطَلٌب لِْلَخرْيِ َوالسَّ أَْسَمِء اهلل َتَعاىَل.يف السَّ

اَلُم اْسٌم ِمْن ... ِة َوامَلَودَِّة َواألََماِن.السَّ امَلَحبَّ

ُورِ.أَْخَتتُِم َصاَليِت... الرشُّ

ـْجُموَعُة األُول ُةامَل َي انِ ـْجُموَعُة الثَّ امَل

َأِصُل بَخطٍّ

يَم َيأيِت: ِة فِ َي انِ َبنْيَ الِعبارة يِف امَلْجُموَعِة األُُوىَل َوَما ُيناسبَها يِف امَلْجُموَعِة الثَّ

ُكْم ْي الَُم َعَل السَّ

ُة اهللِ  ُكْم َورَْحَ ْي الَُم َعَل السَّ

َرَكاُتُه ُة اهللِ َوَب ُكْم َورَْحَ ْي الَُم َعَل السَّ

ُل َأَتَأمَّ
ُكْم  ْي ـالُم َعَل ُكـْم( َلُه َعرْشُ َحَسـنَاٍت، َوَمـْن َقاَل: )السَّ ْي ـالُم َعَل ـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ َمـْن َقاَل: )السَّ بِ َبـنّيَ النَّ

َرَكاُتهُ( َلُه َثالُثوَن َحَسـنًَة. ـُة اهللِ َوَب ُكْم َورَْحَ ْي ـالُم َعَل ـُة اهللِ( َلـُه ِعرْشُوَن َحَسـنًَة، َوَمْن َقاَل: )السَّ َورَْحَ

] اْلرِتِْمِذيُّ ]َرَواُه 

َواِب  ِيـَف، ُثـمَّ أَِصُل بَِخطٍّ َبـنْيَ ِصيَغـِة إلَقاِء الَسـالِم َواألَْجـِر َوالثَّ َبـوِيَّ الرشَّ ُل احلَِديـَث النَّ ـأَمَّ ـ َأَت

يـَم َيأيِْت: امُلنَاِسـِب هَلَا فِ
 َثاَلُثوَن
َحَسنًَة

 َعرْشُ
َحَسنَاٍت

 ِعرْشُوَن
َحَسنًَة
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ــاَء  ــا َج ــاًء«، َومَلَّ ــَت َمَس ــا«، و «ِعْم ــَت َصَباًح ــًم «ِعْم ــَرِب َقِدي ــَد الَع ــُة ِعنْ ــِت التَِّحيَّ  َكاَن
ــُه(.  ــُة اهللِ َوَبَرَكاُت ــْم َوَرْحَ ــالُم َعَلْيُك ــُة: )السَّ ــِت التَِّحيَّ ــالُم َأْصَبَح اإِلْس

مع الجتَِمِعَياِتَأربُِط

ُأَنظُِّم َتَعلُِّمي

1. َتزيُد اإليَمن.

.........................2.

.........................1. 

.........................2. 

لِم َعَى ُصوَرَتنْيِ ُها:ِمْن آَثاِر امَلحبَِّة َبنَي النَاِس: َيُكوُن إِْفَشاُء السَّ

 الَفْوُز بِاجَلنَِّة

أْسُمو بِِقَيِمي

الِم. 1-   َأْحِرُص َعىَل إِْلَقاِء السَّ
............................................................................   -2
............................................................................   -3

َأْسَتِزيُد

﴾ ]احلُُجَراِت: 13[.  َقـــاَل َتَعاىل:  ﴿ 
ــِة.  َتِلــُف ُلَغــاُت الَعــاِلِ يف إِلقــاء التَِّحيَّ ــاِس، َوَتْ ــنْيَ النَّ ــُة إِْحــَدى َوَســاِئل التَّعــاِرف َب َغ ُتَعــدُّ اللُّ
ــِة )Hello( هالــو، َويف الَفَرْنِســيَِّة )Bonjour( ُبوْنُجــور، َويف اإِليَطالِيَّــِة  َففــي اإِلْنْجِليِزيَّ
ــالُم  ــي: )السَّ ــِة وِه ــالم بِالَعَربِيَّ ــُة اإلس ــاىل حَتِيَّ ــَد اهلل َتَع ــًرا عن ــا أج ــاْو، َوأفَضله )Ciao( َتش

َعَلْيُكْم َوَرْحَُة اهللِ َوَبَرَكاُتُه(.
ْمِز	  ُأْنِشُد َمَع ُزَماَلِئي/ َزِمْياَليِت ُأْنُشْوَدًة َعْن حَتِيَِّة اإِلْساَلِم ِمْن ِخاَلِل الرَّ
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َأْخَتِبُ َمْعُلومات

ُ مفُهوَم اجلَنَِّة: ُأَبنيِّ
...............................................................................
...............................................................................

َأْمَأُ الَفَراَغ بَِم ُينَاِسُبُه.
ٌط لُِدُخوِل.............، َوَأْرَشَدنا إىِل َعَمِل ............. 1 َ النَّبِيُّ ُملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ اإلْيَمَن رَشْ َبنيَّ

 التي َتِزيُد....................................
ا:. 2 ، ُهَ الِم َعىَل ُصوَرَتنْيِ  َيُكوُن إِْفَشاُء السَّ

  أ  ( .............................................................................

ب( .............................................................................
ِحيَحِة، َوإَِشاَرَة )         ( بَجانب الِعَباَرِة اخلََطأِ فِيَم َيأيت: َأَضعُ إَِشاَرَة )          ( بَجانب الِعَباِرِة الصَّ
الُم َوَرْحَُة اهللِ َوَبَرَكاُتُه( َثالثنَِي َحَسنًَة.    )        (   أ  ( َجعَل اهللُ َتَعاىَل األَْجَرِعنَْد َقْوِل: )َوَعَلْيُكْم السَّ
)        ( . يِف ُهَو: َسْعُد بُن ُعَباَدَة  ِ َحاَبِة ُماَلَزَمًة للنَّبِيِّ ُملسو هيلع هللا ىلص َوِرَوايًة لِلَحِديِث الرشَّ ب( َأْكَثُر الصَّ
ج ( إِْفَشاُء الَسالِم َيِزيُد امَلَحبََّة .                                                                                                    )        (

يَف َغْيًبا. ِ  َأْحَفُظ احلَِديَث النََّبِويَّ الرشَّ

1

2

3

4

ُم َأَدائَي ُأَقوِّ

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َنَتاَجاُت التََّعلُّ

يَف ِقَراَءًة َسِليَمًة. ِ َأْقرُأ احلَديَث النََّبِويَّ الرشَّ 1

يِف. ِ ُف بَِراِوي احلَديِث النََّبِويِّ الرشَّ ُأَعرِّ 2

اِكيِب. َ ُف َمَعايِن امُلْفَرَداِت َوالرتَّ َأَتعرَّ 3

الِم  َبنْيَ النَّاِس. َأْحِرُص َعىَل َنرْشِ امَلَحبَِّة َوإِْفَشاِء السَّ 4

يَف َغْيًبا. ِ َأْحَفُظ احلَِديَث النََّبِوَي الرشَّ 5
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وَرَتنْيِ اآلتيتني، ُثمَّ أُِجيُب عمَّ يليهم: أَِصُل َبنْيَ األَْرقاِم أِلُْكِمَل الصُّ

ِه ُكلُّ ُصورةٍ.......................... ْي تُِج: الَوْقُت الذي َتُدلُّ َعَل -أَْسَتنْ

َراَغ:  - أَْمَأُ الَف

يَقاِظ ؟.............. َل النَوِم وَبعَد االْستِ ْب ي َأْرَشَد اإلْسالَم إىل فِْعلَها َق - ماذا ُنَسِمي األُموَر اَلتِ

يَُّأ َوَأْسَتْكِشُف َأَتَ

آَداُب النَّْوِم والْستِيَقاِظ الدرس
 رقم )2(

َد  ـْ ٍد ملسو هيلع هللا ىلص ِعن ِدَنا حُمَمَّ َسِي ـِدي بِ ـُم َيْقَت       امُلْسلـِ
ِه  بِ ُأ َوَينَاُم َعىَل َجانِ َتَوضَّ َي ِه؛ َف ــِه َواْسـتيَقاظِ َنْوِم
ـَل  ْب األَيَمـِن، ُثـمَّ َيْذُكـُر اهللَ َتَعـاىَل َوَيْدُعـوُه َق

َنْوِمِه، َوَيْدُعوُه َكَذلَِك َبْعَد اْستيَقاظِهِ.

ُة َس ي ئِ رَّ ال َرُة  اْلِفْك



89

َأْسَتنِيـُر

ًل آَداُب النَّْوِمأوَّ

َذَهَبـْت الَعاِئَلـُة بِرفقـة اجلَدِّ َسـاِلٍ لَِقَضـاِء ُعْطَلـِة ِنَاَيـِة األُْسـُبوِع يِف امَلْزَرَعـِة. َوَبْعـَد أَْن َقَضْوا 
َعُهـْم اجلَدُّ َوَسـأهََلَم: َوْقًتـا ُمْتًعـا، َوَحلَّ امَلَسـاُء مَجَ
اءُ؟ بَّ : َهْل َتْعِرُفوَن آداَب النَّْوِم َيا أَْحَفادِي األَِح اجَلدُّ

يَفَة. َس النَّْوِم النَّظِ ُف أَْسنَايِن، ُثمَّ َأْرَتِدي َمالبِ ي، َفأََنا أَُنظِّ ُجودُ: َنَعْم، َيا َجدِّ
، َوأَُقوُل  ُل َيـَد َوالِـَديَّ ّب ًرا أُق َبكِّ ـَه لِلنَّـْوِم ُم ـَل أَْن أََتَوجَّ ْب ي، َوَق ـٌد: َوأََنـا أَْفَعـُل َكَذلِـَك َيا َجـدِّ مَّ حُمَ

َراِش. ُحـوَن َعـىَل َخرْيٍ، ُثـمَّ أَْذَهـُب إىِل فِ ـي ُتْصبِ لَِعاِئَلتِ
ُد. َل النَّْوِم، َيا حُمَمَّ ْب َأ َق ْسَتَحبُّ أَْن َنَتَوضَّ َداَنا: َوَلِكْن ُي

َرَأ آَيـَة الُكـْريِسِّ َوُسـَورَ: )اإلِْخاَلِص  ْسـَتَحبُّ َكَذلِـَك أَْيًضـا أَْن َنْق : أَْحَسـنِْت َيـا َداَنـا، َوُي اجَلـدُّ
َباِح. ـى الصَّ ِميِه اهللُ َتَعـاىَل َحتَّ ـَل النَّـْوِم حَيْ ْب َرأَُهـا َق َوالَفَلـِق َوالنَّـاِس(، َفَمـْن َيْق

ْياَليِت . ُعَها أَماَم ُزَمالِئي/ َزِم ـَة الُكْريِسِّ وأَسمِّ آيــ

َمْتنِي أُّمـي أَْن أََناَم َعـىَل اجلَانِِب األَْيَمِن، ُثـمَّ أدُْعو بُِدَعاِء النَّْوِم: »بِاْسـِمَك  ي َلْقْد َعلَّ زَْيـٌد: َجـدِّ
َهـا، َوإِْن َأْرَسـْلَتَها َفاْحَفْظهـَا بَِم  َسـْكَت َنْفـِي َفارَْحْ ـي َوبِـَك َأْرَفُعـُه، إِْن أَْم بِ َربِّ َوْضْعـُت َجنْ

ـنَي« ]َرَواُه الُبَخارِيُّ َوُمْسـِلٌم[. احِلِ َبـاَدَك الصَّ َفُظ بِِه ِع حَتْ
ـا اَل َتِدلُّ َعـىَل التََّحيلِّ  َ ـَوِر َوأَْخرِبُويِن أَيُّ ـي، َواآلَن اْنُظـُروا إىَِل َهـِذِه الصُّ تِ بَّ ُتْم َيـا أَِح : أَْحَسـنْ ـدُّ اجلَّ

النَّْومِ؟ بِـآَداِب 

َأْحَفُظ
َلُم َأَتعَّ

ــْريِسِّ ِهَي  ــُة الُك ـَ آي
اآلَيــُة َرَقــُم)255( 
َقَرةِ. ــوَرِة الَب ــْن ُس ِم
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ُأَميُِّز َوُأَعلُِّل

ا. َبَب َشَفِويًّ ُ السَّ أَُساِعُد األَْحَفاَد بَِوْضِع إَِشاَرٍة )        (، أَو  )       (ْ أَْعىَل ُكلِّ ُصوَرةٍ، ُثمَّ أَُبنيِّ

آَداُب الْستِيَقاِظثانًيا

يَقاِظ؟ تِي. َوَما آَداُب االْستِ بَّ ُتْم َيا أَِح : أَْحَسنْ اجَلدُّ

ْمــُد هللِ الــذي أَْحيانــا َبْعَدَما  ِكــًرا بِِجــدٍّ َوَنَشــاٍط، َوأَُقــوُل: »احلَ َب ِقُظ ُم ْي ْمــُت أَْن أَْســَت ــٌد: َتَعلَّ مَّ حُمَ

َخارِيُّ َوُمســِلم[. ــِه النُُّشــوُر« ]َرَواُه البُّ ْي أََماَتنَــا، َوإَِل

ــاِء  ــَديَّ بِامَل ــُل َي ِس ــمَّ أَْغ ــُد، ُث ــا حُمَمَّ ــَك َي ــُل ِمْثَل ــا أَْفَع ــودُ: أََن ُج

ــأُ. ــوِن، َوأََتَوضَّ اُب َوالصَّ

َراَشنَا.  ُب فِ َرتِّ َسنَا، َوُن ُل َماَلبِ َبدِّ َداَنا: ُثمَّ ُن

اُح اخلَرْيِ. زَْيٌد: َوِعنََدَما َأْلَتِقي بِأََحٍد مْن َعاِئَلتِي أَُقوُل َصَب

ْمُتــم ِمــْن آَداِب  ُقــوا َمــا َتَعلَّ ــوا إىِل النَــْوم، َوَطبِّ ُب يُكــْم َيــا ِصَغــارِي. َواآلَن اْذَه : َبــاَرَك اهللُ فِ اجَلــدُّ

ــاىَل  ــا  اهللِ َتَع ــوا رَِض ــا، َوَتنَاُل ــا ُمْطَمِئنً ْرَتاًح ــْم ُم ــوَن ُكلٌّ ِمنُْك ُك يَقاِظ؛ لَِي ــتِ ــْوِم َوآَداِب االْس النَّ

ــٍد ملسو هيلع هللا ىلص . ِدَنا حُمَمَّ ــيِّ ــَة َس َوحَمَبَّ

ي. األَْحَفادُ: ُتْصبُِح َعىَل َخرْيٍ َيا َجدِّ

تِي.  بَّ ُحوَن َعىَل َخرْيٍ، َيا أَِح : ُتْصبِ اجَلدُّ

َلُم َأَتعَّ

اَْحرُِص َعىَل َصالَِة 
الَفْجِر يِف َوْقتَِها.
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َأْصنَُع َوُأْبِدُع

َنٌة، اَلِصٌق. ، أَْقاَلٌم ُمَلوَّ األََدَواُت: بَِطاَقُة َكْرُتوٍن َصِغريٌَة )َعَدَد 2(، ِمَقصٌّ
ــِر،  ــْكَل الَقَم ــَرى َش ــٍة أُْخ ــىَل بَِطاَق ــْمِس، َوَع ــْكَل الشَّ ــٍة َش ــىَل بَِطاَق ــُم َع ــُة: َأْرُس ِريَق الطَّ
ــاَء  ــْمِس دَُع ــِة الشَّ ــىَل بَِطاَق ــْوِم َوَع ــاَء النَّ ــِر دَُع ــِة الَقَم ــىَل بَِطاِق ــُب َع ــم، َوَأْكُت ُه ــمَّ َأُقصُّ ُث
ُقُهــَم يف َمــَكاٍن ُمنَاِســٍب يف ُغْرَفتِي،  يَلــٍة، ُثــمَّ أَُعلِّ ُن ُكالًّ ِمنُْهــَم بِأَْلــواٍن مَجِ ــوِّ يَقاِظ، َوُأَل االْســتِ

ــارَ. َغ ــَويِت الصِّ ــَم إِْخ ــُر ِبِ ــْوٍم، َوأُذَكِّ ــَم ُكلَّ َي ــُو ِبِ أِلَدُْع

ّيــًة َكثـِـرَيًة؛ َفُهــَو ُيِريــُح اإِلْنَســاَن ِمــْن  ــِر َفَواِئــَد ِصحِّ َراَســاُت الِعْلِمّيــُة َأنَّ للنَّــْوِم امُلَبكِّ َأْثَبَتــِت الدِّ
َتَعــِب النََّهــاِر، َفُيْصبـِـُح اجِلْســُم َأْكَثــَر ُقــْدَرًة َعــىَل ُمَقاَوَمــِة األَْمــَراِض.

نـِـِت َعــْن َفَواِئــَد ُأْخــَرى لِلنَّــْوِم 	  يِت، َأْبَحــُث يِف َشــَبَكِة اإِلْنرَتْ بِالَتَعــاُوِن َمــَع َأَحــِد َأْفــَراِد ُأْسَ
ــِر، َوَأْكُتــُب َواِحــَدًة ِمنَْهــا: ........................................................ امُلَبكِّ

ْمِز.	  ُأَشاِهُد َمَع ُزَماَلِئي/ َزِمْياَليِت آَداَب النَّْوِم  ِمْن ِخاَلِل الرَّ

َأْسَتِزيُد

ْمِس. ْيُل َوالنََّهاُر َنتِيَجًة لَِدَوَراِن األَْرِض َحْوَل َنْفِسَها، يِف َأْثنَاِء َدَوَراِنَا َحْوَل الشَّ حَيُْدُث اللَّ

مع الُعُلوِم َأربُِط
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ُأَنظُِّم َتَعلُِّمي

ا َعْن َبْعِض آَداِب النَّْوِم: ُ َشَفِويًّ ُأَعبِّ

ا َعْن َبْعِض آَداِب االْستِيَقاِظ: ُ َشَفِويًّ ُأَعبِّ

آَداُب النَّْوِم َوالْستِيَقاِظ

أْسُمو بِِقَيِمي

1-   َأْلَتِزُم بِآَداِب النَّْوِم َوآَداِب االْستِيَقاِظ.
.........................................................................   -2
.........................................................................   -3
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َأْخَتِبُ َمْعُلومات

ــْوِم، َوَرَقــِم ) 2 ( َأَمــاَم آَداِب  ــَة بَِوْضــِع َرَقــِم ) 1( َأَمــاَم آَداِب النَّ ــُف اآلَداَب اآلتَِي ُأَصنِّ

االْســتِيَقاِظ:

               َأْرَتِدي َمالبَِس النَّْوِم النَّظِيَفَة.

تُِب فَِراش.                ُأرَّ

.               َأُقوُل َصَباَح اخلرَْيِ
.               َأُقوُل ُتْصبُِحوَن َعىَل َخرْيٍ

ُأ. اُبوِن َصَباًحا، ُثمَّ َأَتَوضَّ               َأْغِسُل َيَديَّ بِامَلاِء َوالصَّ

َأْمَأُ الَفَراَغ بَِم ُينَاِسُبُه فِيَم َيْأيِت:

1( َنُقوُل:"احلَْمُد هللِ الذي َأْحَيانا َبْعَدَما َأَماَتنَا، َوإَِلْيِه النُُّشوُر" ِعنَْد.....................

2( َنُقوُل: "بِاْسِمَك َربِّ َوَضْعُت َجنْبِي َوبَِك َأْرَفُعُه، إِْن َأْمَسْكَت َنْفِي َفاْرَحَْها، َوإِْن 

ني"ِعنَْد ................................. احِلِ َفُظ بِِه ِعَباَدَك الصَّ َأْرَسْلَتَها َفاْحَفْظَها بَِم حَتْ

ــْوِم َوآَداِب االْســتِيَقاِظ بَِوْضــِع  ــآَداِب النَّ ــُدلُّ َعــىَل التََّحــيلِّ بِ ــاِت التــي َت َف ــُز التََّصُّ ُأَميِّ

ــْأيِت:  ــَم َي ــا فِي إَِشــاَرِة)          ( َأَمــاَم ُكلٍّ ِمنَْه

َهاِب لِلنَّْوِم.. 1 )        ( ُأَقّبُل َوالَِديَّ َقْبَل الذَّ

اِس(، ُثـمَّ َأْدُعـو ُدَعاَء . 2 )          ( َأْقـَرُأ آيـَة الُكـْريِسِّ َوُسـَوَرَ )اإِلْخـاَلِص َوالَفَلـِق َوالنَـّ

النَّْوِم.      

3 .. )        ( َأَناُم َعىَل َجنْبِي األَْيرَسِ

ُأ َقْبَل النَّْوِم َوَبْعَد االْستِيَقاِظ.. 4 )        ( َأَتَوضَّ

)        ( َأْدُعو بُِدَعاِء االْستِيَقاِظ َيْوِميًّا.. 5

2

1

3
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ْيَل َوالنََّهاَر. ُل: َخَلَق اهللُ َتَعاىَل اللَّ ُأَعلِّ

....................................................................................

....................................................................................

َأْقَرُأ َغْيًبا: ُدَعاَء النَّْوِم َوُدَعاَء االْستِيَقاِظ.

4

5

ُم َأَدائَي ُأَقوِّ

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َنَتاَجاُت التََّعلُّ

ُ آداَب النَْوِم وآداَب االستِيَقاِظ. ُأَبنيِّ 1

ُأَواظِب َيوميًّا َعىل ُدَعاِء االْستيَقاِظ َوُدَعاِء النَوِم. 2

َأحَفُظ َغْيًبا ُدَعاَء االْستيَقاِظ َوُدَعاَء النَوِم. 3
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  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 يه ىه مه جه ىنين من خن حن جن يم
 ٰذ يي ىي مي خي حي  جي
 رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّٰىٰر
 مب زب رب يئ ىئ نئمئ زئ
 زث رث يت ىت نت مت رتزت يب ىب نب
  َّ  يق ىق يف ىف ىثيث نث مث

أقَرأ اآلَياِت الَكريَمَة ِقَراءًة َسليَمة

من: اْتُرُكوا .

ُقوا. ٰذ: َتَفرَّ

     ٌّ: اْطُلُبوا.

ىب: َذَهُبوا إَلْيَها. نب 

اكيُب امُلْفَرداُت والتَّ

ُسوَرُة اجُلُمَعِة
 اآلَياُت الَكِريَمُة )11-9(

الدرس
 رقم )3(

يَُّأ َوَأْسَتْكِشُف َأَتَ

أْنُظــُر إىل الُصــوَرِة امُلجــَاِوَرِة وأْســَتنْتُِج أَدًبــا 
ِمــْن آداِب تــاِلَوة الُقــْرآِن الَكِريــِم: 

.......................................... 
........................................

أتلو

َأْلُفُظ َجيًِّدا
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ُأَقيُِّم تِلَوت

ــَراَءًة  ــِة ِق ــوَرِة اجلُُمَع ــْن ُس ــَة )9 - 11( ِم ــاِت الَكِريَم ــَرُأ اآلي ــي َأْق ــَع َمُْموَعتِ ــاُوِن َم بِالتََّع
ــَبَة: ــَة امُلنَاِس ــُع الَعاَلَم ــمَّ َأَض ــَراَءيِت، ُث ــَم ِق ــْم َتْقِيي ــُب ِمنُْه ــِليَمًة، َوَأْطُل َس

َعَدُد األَْخَطاءِ:
اْلَعاَلَمُة:    10................

ُم َأَدائَي ُأَقوِّ

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َنَتاَجاُت التََّعلُّ

أْقَرأ اآلَياِت الَكريمَة )9-11( ِمن سورة اجلُمَعة قراَءًة َسِلْيَمًة. 1

اكِيِب الَواِرَدِة يف اآلَياِت الَكريَمَة. ُف َمعَايَن املفَرَداِت َوالرتَّ َأَتَعرَّ 2

َوِة الُقْرآِن الَكِريِم. أْحِرُص َعىَل اْستِْقَباِل الِقْبَلِة ِعنَْد تاَلِ 3

ِحَساُب نِْصِف َعاَلَمٍة لُِكِل خطأٍ
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ْفِلَها الرَِّضِيِع يف النَّْهرِ. ُسِل اخلَْمَسِة ِمْن أُُوِلِ الَعْزِم، َأْلَقْت بِطِ ُر: أُمٌّ أِلََحِد الرُّ أَُفكِّ
َرأِْيَك َهْل ِهَي:  َب

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص. ِدَنا حُمَمَّ -  أُمُّ َسيِّ
. ِدَنا إِْسَمِعيَل  -  أُمُّ َسيِّ

. ِدَنا ُموَسى  -  أُمُّ َسيِّ
ِدَنا......................................................... َا أُمُّ َسيِّ إَنَّ

يَُّأ َوَأْسَتْكِشُف َأَتَ

ُة ُأمُّ َسيِِّدَنا ُموَسى  ِقصَّ الدرس
 رقم )4(

َأْسَتنِيـُر

ِدَنا ُموَسـى  ملَّـا ُولِـَد َأْلْقْتـُه يف النَّْهـِر،  ـَى: َسـْمْعُت َيـا أُّمـي أَنَّ أُمَّ َسـيِّ ْي َل
َذلَِك؟ َفَعلـْت  َفِلـَمذا 

ُب بِِفرَْعـْوَن، َوأَْعَلَمُه َمْن  مـاِن َحاِكٌم َظـاِلٌ  ُيَلقَّ األُمُّ: َكاَن يف ِمـْصَ يف َذلِـَك الزَّ
يـَل َيُكـوُن اْنتَِهـاُء ُمْلِكِه َعـىَل َيَدْيِه،  اِئ ـُه َسـُيوَلُد طِْفـٌل ِمـْن َبنِي إِْسَ َحْوَلـُه أَنَّ
ـنَِة  َر أَْن َيْقُتـَل ُكلَّ َمْوُلـوٍد َذَكـٍر ُيوَلُد يف تِْلَك السَّ رَْعـْوُن،  َفَقـرَّ َفَخـاَف ِمنْـُه فِ

يَل. اِئ ِمـْن َبنِـي إِْسَ

ــىل  ــى  ع ِدَنا ُموَس ــيِّ ــْت ُأمُّ َس      َخاَف
يف  َفِوْضَعْتــُه   ، ْرَعــْوَنَ فِ ِمــْن  َوَلِدَهــا 
ــْن  ــاٍم ِم ــِر بِإهْلَ ــُه يف النَّْه ــُدوٍق َوَأْلَقْت ُصنْ
ْرَعــْوَن،  ــاُه ِمــْن فِ اهللِ َتعــاىل، الــذي َنجَّ

َها َســاملًِا. ْي َوَأَعاَدُه إَِل

ُة َس ي ئِ رَّ ال َرُة  اْلِفْك

اِئيُل:ُهـَو  إِْسَ
َنبِيُّ  اهللِ َسيُِّدَنا 

. َيْعُقوُب

إَِضاَءٌة
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نَةِ؟ ِدُنا ُموَسى  يف تِْلَك السَّ َى: َوَهْل ُولَِد َسيِّ ْي َل
رَْعْوَن. ِديِد َعىَل َوَلدها ُموَسى  ِمْن فِ ْوِف الشَّ األُمُّ: َنَعْم، َيا اْبنَتِي فَشَعَرْت أُُمُه بِاخلَ

رَْعْوَن َوُجنُودِهِ؟ ُه ِمْن فِ َي َى: َوَماذا َفَعَلْت، َيا أُّمي، لَِتْحِم ْي َل
يُه يِف النَّْهرِ. ْرِضَعُه، ُثمَّ َتَضَعُه يِف ُصنُْدوٍق، ُثمَّ ُتلِق األُمُّ: َلَقْد أهَْلََمَها اهللُ َتَعاىل أَْن ُت

ِه ِمَن الَغَرِق؟ ْي َش َعَل َى: أََلْ َتْ ْي َل
َها، َقاَل َتَعاىَل:  ْي ِعيُدُه إَِل ُه َسُي ْحَفُظُه، َوأَنَّ ُه َسَي األُمُّ: ال يا اْبنَتِي، َفَقْد أَْعَلَمَها اهللُ َتَعاىَل أَنَّ

﴾]الَقَصِص:7[. ﴿
َى: َوَماَذا َحَصَل َبْعَد َذلَِك؟ ْي َل

ـا أََحـٌد، َفَحَمَلُه  َر ِبَ ـى اَل َيْشـَع تِـِه ِمـْن َبِعيـٍد َحتَّ َب ِدُنا ُموَسـى أُْخَتـُه بُِمَراَق ـَرْت أُمُّ َسـيِّ األُمُّ: أََم
ـَرآُه أَْهـُل الَقـْصِ َوأََخـُذوُه، َفَلـّم َرأْْتُه الَسـيدُة آسـيا َزْوَجُة  رَْعـْوَن، َف ِريًبـا ِمـْن َقـْصِ فِ النَّْهـُر َق
رَْعـْوَن أاَلَّ َيْقُتَلـُه؛ َعَسـى أَْن َينَْفَعُهـَم أَْو َيتَِّخـَذاُه َوَلًدا.  َبـْت ِمـْن فِ ْتـُه َكثِـريًا، َوَطَل بَّ رَْعـْوَن، أََح فِ

رَْعْوَن؟ َى: َوَماذا َصنََعْت َلُه َزْوَجُة فِ ْي َل
ُدَنا  َل َسـيِّ َب األُمُّ: َلَقـْد أَْحـَرَْت َلـُه امُلْرِضَعـاِت لِرُيِْضْعنَهُ، َلِكْن َشـاَءْت ِحْكَمـُة اهللِ َتَعاىَل أاَلَّ َيْق

َرأَةٍ. ُموَسـى  الرََّضاَعَة ِمـْن أَيِّ اْم
ي؟ َى: َوَماذا َحَصَل َبْعَد َذلَِك َيا أُمِّ ْي َل

ْرِضَعهُ. َرأًَة ُيْمِكُن أَْن ُت ا أَنَّ ُهنَاَك اْم رَْعْوَن، َفأَْخرَبهَْتَ األُمُّ: َجاَءْت أُْخُتُه إىِِل َزْوَجِة فِ
هُ. َا أُمُّ َى: أَُظنُّ أَنَّ ْي َل

ـهِ، َفأَْرَضَعْتـهُ، َوَهَكذا  رَْعـْوَن إىِِل أُمِّ ـي، َهـذا َصِحيـٌح، َفَقـْد َأْرَسـَلْت َزْوَجـُة فِ األُمِّ: َنَعـْم َيـا اْبنَتِ
ِه َسـاملًِا. ـَردِِّه إىَِل أُمِّ ـَق َوْعـُد اهللِ  َتَعـاىل بِ قَّ حَتَ

ُر  ُأَفكِّ

اَه أُِمي وأََخوايِت .......................................................................... ي جُتَ َواِجبِ ُر بِ أَُفكِّ
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ــاَن الــذي مَتْنَُحــه األُمُّ لِطِْفِلَهــا َيزيــُد ِمــْن  ــبَّ َواحلَنَ ــُة احلَِديثــُة َأنَّ احلُ َراســاُت الِعْلِمّي َأْثَبَتــِت الدِّ
ــاِن. ــِة، َوُيْشــِعُرُه بِاألََم ــِه الَعْقِليَّ ــِه، َوُقُدَراتِ تِ ِصحَّ

َأْسَتِزيُد

الطَّْفُو: َظاِهَرُة اْرتَِفاِع َبْعِض األَْجَساِم َعىَل َسْطِح امَلاِء َوَعَدِم َغَرِقَها فِيِه، ِمْثَل اخلََشِب الذي َيْطُفو 
. نُْدوِق اخلََشبِيِّ الذي ُوِضَع فِيِه َنبِيُّ اهللِ َسيُِّدَنا ُموَسى  َعىَل امَلاِء، َوَهذا َما َحَصَل َمَع الصُّ

مع الُعُلوِمَأربُِط

ُأَنظُِّم َتَعلُِّمي

اِئيَل:    - َمْوِقُف فِْرَعْوَن ِمْن َبنِي إِْسَ
.....................................................................................

  : - َدْوُر ُأمِّ َسيِِّدَنا ُموَسى 
.....................................................................................

 : -  َدْوُر ُأْخِت َسيِِّدَنا ُموَسى
....................................................................................

- َدْوُر الَسيدُة آسيا َزْوَجِة فِْرَعْوَن :
.....................................................................................

ُة ُأمِّ َسيِِّدَنا ُموَسى  ِقصَّ

أْسُمو بِِقَيِمي

َهاِت يف ِرَعاَيِة األَْبنَاِء. ُر َدْوَر األُمَّ 1-  ُأَقدِّ
..........................................................................   -2
..........................................................................   -3
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َأْخَتِبُ َمْعُلومات

. َأْذُكُر األَْسَباَب التي َذَكَرهْتَا َزْوَجُة فِْرَعْوَن لَِتْمنََعُه ِمْن َقْتِل َسيِِّدَنا ُموَسى 
...................................................................................

اَه َسـيِِّدَنا ُموَسـى  يِف  َأِصـُل بَِخـطٍّ َبـنْيَ ُكلِّ اْسـٍم َوَمـا ُينَاِسـُبُه ِمـْن َدْوٍر َقاَمْت بِـِه جُتَ
امُلَقابِِل: الَعُمـوِد 

ُد األََداَة التي اْسَتَعاَنْت ِبَا ُأمُّ َسيِِّدَنا ُموَسى  لُِتنِْقَذ اْبنََها ِمَن الَغَرِق يِف النَّْهِر؟ ُأَحدِّ
....................................................................................

ِحيَحَة بَِوْضِع إَِشاَرِة )         ( و الِعَباَرِة اخلََطَأ بَِوْضِع إَِشاَرِة )        ( فيَم َيأيت: ُأَميُِّز الِعَباَرَة الصَّ

ْت ُأمُّ َسيِِّدَنا ُموَسى  بِاخلَْوِف َعىَل اْبنَِها ِمْن فِْرَعْوَن َوُجنُوِدِه.   )              ( أ.  َأَحسَّ

)              (                            . ب.  مَتَيََّزْت َزْوَجُة فِْرَعْوَن بِاحلُبِّ َواحلَنَاِن َوَعاطَِفِة األُمِّ

ِه.                                        )              ( َضاَعِة ِمْن َغرْيِ ُأمِّ ج.  َقبَِل َسيُِّدنا ُموَسى  الرَّ

َكاِء.                                              )              ( د . اتََّصَفْت ُأْخُت َسيِِّدَنا ُموَسى  بِالذَّ

1

2

3

4

َقْتُلُه

ِدَنا ُموَسى  1( أُْخُت َسيِّ
إِْرَضاُعُه

اَيُتُه ِمَن الَقْتِل ِحَ

ُتُه َب َراَق ُم

ِدَنا ُموَسى   2( أُمُّ َسيِّ

رَْعْوَن. 3( َزْوَجُة فِ
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النََشاُط اْلَبيتِيُّ

أْصنُْع وأْبِدُع:

ـُم بِطاَقـًة مَجيلـًة أَزّينُهـا بِإَضاَفـِة َمـوادَّ أُْخـرى  ـًة وألواًنـا، وأَصمِّ أْحـِرُ بِطاَقـًة َكْرُتونّي

أْمَتُلَكَهـا، ُثـمَّ أْكُتـُب يف البِطاَقـِة ِعَبـاراِت ُشـْكٍر ألُّمـي، َوأْهدَيـا هَلـا.

ُم َأَدائَي ُأَقوِّ

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َنَتاَجاُت التََّعلُّ

 . ِة ُأمُّ َسيِِّدَنا ُموَسى  َأَتَعَرُف َعىَل ِقصَّ 1

ُح َدْوَر ُأْخِت َسيِِّدَنا ُموَسى  َوَزْوَجِة فِْرَعْوَن يف َنَجاتِِه ِمْن فِْرَعْوَن. ُأَوضِّ 2
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ـاَحِة،  يف َوْقـِت الُفْرَصـِة َخَرَجـْت دَُعاُء َوَسـْلَمى إىَِل السَّ
َبـاِن الَعِصـريَ، َوِعنَْدَمـا اْنَتَهْت َسـْلَمى ِمْن  َوَجَلَسـَتا َترْشَ

َوَة َعـىَل األَْرِض.  ْب بِـِه َرَمـِت الَع رُشْ
َوَة  ْب ـَي َع ْرِم َفَقاَلـْت هَلَـا دَُعاءُ: َيـا َسـْلَمى، ال َيِصـحُّ أَْن َت

األَْرِض. َعـىَل  الَعِصرِي 
َفأََجاَبْت َسْلَمى: َعاِمُل النََّظاَفِة َسْوَف ُيِزيُلَها.

ي يِف َما َيأِْت: ُ َعْن َرأْيِ ابَِق َوأَُعبِّ َرُأ النَّصَّ السَّ َأْق
اَه َما َقاَمْت بِِه َسْلَمى. 1( أَِصُف ُشُعورِي جُتَ

..................................................................
2( َماَذا َتنَْصُح َسْلَمى أَْن َتْفَعَل؟

....................................................................
...............................................................

يَُّأ َوَأْسَتْكِشُف َأَتَ

َنَظاَفُة َبَلِدي الدرس
 رقم )5(

ُة: امَلرافُِق الَعامَّ
ُكلُّ َما َينَْتِفُع بِِه النَّاُس، 
َكالطُُّرَقاِت، َواحلََداِئِق، 
َوامَلَساِجِد، َوامَلَداِرِس، 
َوامُلْسَتْشَفَياِت، وَغريها.

إَِضاَءٌة

ـااًل،       احِلـْرُص َعـىَل َنَظاَفـِة َبَلـِدي َيِزيـُدُه مَجَ
َوُيْكِسـُب  األَْمـراِض،  ِمـَن  النَّـاَس  مـي  َوحَيْ

يَم.  َر الَعظِ َفاِعَلَها األَْج

ُة َس ي ئِ رَّ ال َرُة  اْلِفْك
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َأْسَتنِيـُرُ

َداِئـِق،  َواحلَ ـُرِق،  َوالطُّ َكامَلَسـاِجِد،  ـُة،  الَعامَّ َرافِـُق  امَل ُتَعـدُّ 
ـِة ُمْلـًكا لِْلَجِميعِ،  َياِت، واملَؤَسسـاِت احلُُكومّي ْسَتْشـَف وامُل

َها. ْي ِمَن الَواِجِب احِلَفاُظ َعَل

لِْلُمَحاَفَظِة َعىل َنظاَفِة َبلدي آثاٌر َعِديَدٌة، ِمنَْها:

ُر  ُأَفكِّ

ا َعـْن َدْورِي يف  ِويًّ ُ َشـَف ِة، َوأَُعبِّ َي َوِر اآلتِ ـِه ُكلُّ ُصوَرٍة ِمـْن الصُّ ْي ْرَفـِق الذي ُتِشـرُي إَِل يِف اْسـَم امَل
ْيهِ. امُلَحاَفَظـِة َعَل

.............................

.............................

.............................

.............................

َلُم َأَتعَّ

َنَظاَفُة َبَلِدي: 
ــَكاِن الذي  ــمَّ بِامَل َأْن َأْهَت
ــِق  ــِه َوامَلرافِ ــُش فِي َأِعي

ــِدِي. ــِة لَِبَل الَعامَّ

ًل اَلُهأوَّ َنَظاَفُة َبَلِدي ُتْظِهُر َجَ

ــُه  اَل ــُر مَجَ ــِد ُيْظِه َل َب ــُة ال ــِلٌم[. َوَنَظاَف ــَمَل« ]َرَواُه ُمْس ــبُّ اجلَ ــٌل حُيِ ي ــوُل ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ اهللَ مَجِ ــاَل الَرُس ــْد َق َفَق
ــهِ.   اَح إلْي ــيَّ ــِذُب السُّ وجَيْ
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ُأَقاِرُن

يَهم: ُ َعْن َرأِْيي فِ وَرَتنْيِ َوأَُعبِّ َبنْيَ الصُّ

ْعِليِل: َة َمَع التَّ َي التََّصُّفاِت اآلتِ
َت األَْشَجارِ. َرَكِت النَِّفاَياِت حَتْ ٌة يف رِْحَلٍة َوَت 1( َذَهَبْت أُْسَ

................................................................................................................
اَرةِ. يَّ 2( َأْلَقى طِْفٌل األَْوَراَق ِمْن َنافَِذِة السَّ

................................................................................................................
ِة. َب اطِِئ يف َمِدينَِة الَعَق َعاِم َعىَل الشَّ ُد َبَقاَيا الطَّ َرَك أَْحَ 3( َت

................................................................................................................

...........................................................................

َنَظاَفُة َبَلِدي ُتْكِسُبنِي األَْجَر الَعظِيَمثانًيا

ًة،  َب ُعوَن أَْو بِْضٌع َوِسـتُّوَن ُشـْع ـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )اإلِيَمُن بِْضٌع َوَسـْب بِ َرَبـَط اإلِْسـاَلُم النََّظاَفـَة بِاإلِيـَمِن، َفَقـال النَّ
ياُء ُشـعبة ِمن اإليمِن(  ِريـِق، واحلَ َفأَْفَضُلَهـا َقـْوُل: ال إَِلـَه إاِل اهللُ، َوأَْدَناَهـا إَِماَطـُة األَْذى َعـِن الطَّ

َخارِيُّ وُمْسِلٌم[. ]َرَواُه البُّ

نَـَم َرُجٌل َيْمـِي بَِطِريـٍق َوَجَد  ْي يـَم، لَِقـْوِل الرَُّسـوِل ملسو هيلع هللا ىلص: )َب َهـا األَْجـَر الَعظِ ْي افِـُظ َعَل َوَجَعـَل ملَِـْن حُيَ
َخـارِيُّ َوُمسـِلم[. ـَرُه، َفَشـَكَر اهللُ َلُه، َفَغَفـَر َلـهُ( ]َرَواُه البُّ ِريـِق َفأَخَّ ُغْصـَن َشـْوٍك َعـىَل الطَّ

ُل َوَأْنُقُد َأَتَأمَّ
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َنَظاَفُة َبَلِدي َتِقينِي ِمَن األَْمَراِضثالًثا

ــُه  ــاِت َل ــاِخ َوالنَِّفاَي ــاُر األَْوَس ــِه، َفاْنتَِش ي ــُش فِ ــذي َيِعي ــَكاِن ال ــِة امَل ــاِن بِنََظاَف َس ــُة اإِلْن ــُط  ِصحَّ بِ ْرَت َت

ــِق،  ِري ــِن الطَّ ــِة األََذى َع ــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إىِل إَماَط بِ ــَدَنا النَّ ــْد َأْرَش ــاِن، َوَق َس ــِة اإِلْن ــىَل ِصحَّ ــريٌَة َع اٌر َكبِ أَْضَ

ــِلٌم[. ــٌة( ]َرَواُه الُبَخــاري وُمْس ــِق َصَدَق ِري ــِن الطَّ ــُة األََذى َع ــِه ملسو هيلع هللا ىلص: )إَِماَط َقْولِ ــِة بِ َدَق ــَن الصَّ ــَك ِم ــَل َذلِ َوَجَع

ةِ: َي َوِر اآلتِ َساِن ِمْن ِخاَلِل الصُّ ِة اإِلْن أَِصُف َتأْثِرَي َتَلوُِّث امَلَكاِن َعىَل ِصحَّ

..................................................................................................

أَِصُف 

اِت، ِمْن َمَهاِمَها احِلَفاُظ َعىَل النََّظاَفِة يف َبَلِدي. ى الَبَلِديَّ ساٌت ُتَسمَّ يف األُْرِدنِّ ُمَؤسَّ
َسٍة ُأْخَرى ُتْسِهُم يف احِلَفاِظ َعىَل َنَظاَفِة َبَلِدي َوبِيَئتِِه َأْبَحُث َعْن ُمَؤسَّ

...........................................................................................

َأْسَتِزيُد

َها، َوَعَلْينَا َأْن ُنَحافَِظ َعَلْيَها. البِيَئُة: ِهَي ُكلُّ َما حُيِيُط بِاإِلْنساِن ِمْن َماٍء َوَهَواٍء َوُتْرَبٍة َوَغرْيِ

مع الُعُلوِمَأربُِط
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ُأَنظُِّم َتَعلُِّمي

أْسُمو بِِقَيمي

1-  َأْحِرُص َعىَل َنَظاَفِة َبَلِدي.
............................................................................   -2
............................................................................   -3

لِْلُمحاَفَظِة َعَى َنظاَفِة َبَلدي آثاٌر َعديَدٌة، ِمنْها:

ِة التي جَيُِب امُلَحاَفَظُة َعَلْيَها: ِمَن امَلَرافِِق الَعامَّ

...................... ...................... ......................

........................................

...................... ...................... ......................

...................... ...................... ......................
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َأْخَتِبُ َمْعُلومات

ِة. َأْذُكُر َثالَثًة ِمَن امَلَرافِِق الَعامَّ

.................... )3      ..................... )2      .....................  )1

َأْمَأُ الَفَراَغ يف ُكلٍّ ِمَّا َيْأيِت َبَم ُهَو ُمنَاِسٌب:  

1( َجَعَل اإِلْسالُم النََّظاَفَة ِمَن ................................

2( َنَظاَفُة َبَلِدي َتِقيني ِمْن ....................................

1

2

ُلوِك اخلََطأِ يِف اجلَْدَوِل اآليِت: ِحيِح َوَرَقَم السُّ ُلوِك الصَّ َأَضُع َرَقَم السُّ 3

ُسُلوٌك َصِحيٌح

............

...........

............

...........

ُسُلوٌك َخَطٌأ 

اِه  َي   َيرْتُُك َدْوَرَة املِ
نظيفًة يف َمْدَرَستِِه 
َبْعَد اْستِْخَداِمَها.

ْرِمي 1   َي
الُقَمَمَة يف 

ارِِع. الشَّ

ُيْلِقي األَْوَراَق 2
َلِة  يف َحافِ
امَلْدَرَسِة.

افُِظ َعىَل 3 حُيَ
ِديَقِة  َنَظاَفِة احلَ

ِة. الَعامَّ

4
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ُم َأَدائَي ُأَقوِّ

َرَجُة الدَّ
َطٌةَعالَِيٌة َقليَلٌةُمَتَوسِّ ِم َنَتاَجاُت التََّعلُّ

يََّة َنَظاَفَة َبَلِدي. ُح َأَهِّ ُأَوضِّ 1

َأْربُِط َبنْيَ َطاَعِة اهللِ َتَعاىَل َواحِلَفاِظ َعىَل النََّظافِِة. 2

َأْحِرُص َعىَل امُلَحاَفَظِة َعىَل َنَظاَفِة َبَلَدي. 3

ِحيَحِة، َوإَِشاَرَة )        ( َأَماَم الِعَباَرِة اخلََطأِ. َأَضُع َإَشاَرَة )         ( َأَماَم الِعَباَرِة الصَّ

ُة ُمْلٌك لَِبْعِض النَّاِس.                    1(  امَلَرافُِق الَعامَّ

ِة اإِلْنَساِن.  2(  اْنتَِشاُر األَْوَساِخ َوالنَِّفاَياِت َيُرُّ بِِصحَّ

3(  امُلْسِلُم حُيَافُِظ َعىَل َنَظافِِة َبَلِدِه.                       

َعَى َأيِّ يشٍء َيُدّلُ َقْوُل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: )َبْينََم َرُجٌل َيْمِي بَِطِريٍق َوَجَد ُغْصَن َشْوٍك َعىَل 

َخارِيُّ وُمْسِلٌمُّ[؟. َرُه، َفَشَكَر اهللُ َلُه، َفَغَفَر َلُه( ]َرَواُه البُّ الطَِّريِق َفَأخَّ

...........................................................................

...........................................................................
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